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GHIVECI, TERCI,
PRIMELE CAPETE TĂIATE LA CONSILIUL JUDEȚEAN TALCIOC...HAI
NOROC!
PRAHOVA DIN CAUZA PROCENTULUI MIC DE INVESTIȚII H

I

nofensivă la prima vedere,
vedere
măsura de reorganizare a
Direcției Tehnice a Consiliului
Județean Prahova are la origine
nemulțumirea
președintelui
Bogdan Toader față de activitatea
conducerii
direcției.
Este,
dacă vreți, o sancțiune pentru
procentul mic de investiții
derulate de instituție, incapabilă,
se pare, să cheltuie banii alocați
la capitolul dezvoltare de câțiva
ani încoace. Și pentru că de
funcționarii publici nu te mai poți
lepăda cu una, cu două, primele
capete s-au tăiat prin această
formulă de a transforma direcția
în birou și compartimente,
dispărând astfel postul de

director executiv adjunct.
adjunct Iată
ce le-a spus președintele Toader
consilierilor locali când a dat
afară conducerea ( e un fel de a
spune, fiindcă directorul va primi
postul de șef de birou):„ Mai
întâi am solicitat avizul Agenției
Naționale
a
Funcționarilor
Publici pentru desființarea a
două posturi: de director adjunct
și de șef serviciu. Consider că nu
au îndeplinit condițiile necesare
pentru menținerea în aceste
funcții. Aceasta a fost concluzia
mea. Am avut o analiză-ați
făcut-o și dvs. când ați văzut cât la
sută din bugetul pentru investiții
a fost consumat anul acesta- și
cineva trebuia să fie vinovat. Și

cei mai mulți bani au fost atribuiți
pe proiecte de investiții la Direcția
Tehnică. Ce să vă spun, că din
februarie am niște indicatoare
de intrare care nu-s realizate nici
acum? Deci nu vorbesc despre
construcții dificile, monumentale,
ci de niște investiții minore,
despre reparații...În fiecare an, ce
să fac, să vin să mă scuz în fața
dvs. că licitațiile au durat, că s-a
întâmplat nu știu ce? Trebuie să
se înțeleagă: ori muncim cu toții,
ori...” (vezi tabel)
Reamintim
că,
la
30
septembrie,
la
capitolul
„transporturi” se utilizaseră
5,16% din totalul sumelor alocate
pentru dezvoltare, respectiv 3,329
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mil. lei, dintr-un program de
64,55 mil. lei!
În 2017, dintr-un program
definitiv de 133, 367 milioane
de lei, Consiliul Județean
Prahova și instituțiile din
subordinea sa au cheltuit, la
secțiunea de dezvoltare, fonduri
în cuantum de 72,358 milioane
de lei (54,26%). La capitolul
„transporturi”, în afară de banii
rulați prin Direcția Județeană
pentru Protecția Plantelor și
de Întreținere a Drumurilor
Județene, CJ a cheltuit numai
23,37% din fondurile alocate la
secțiunea dezoltare și 61,35%
din cele rezervate secțiunii de
funcționare.

Program CJ 2018 secțiunea de dezvoltare
Denumire
Programat Realizat Procent
30 sept.
30 sept.
Învățământ
Spitalul Județean de Urgență Ploiești
Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești
Muzeul Județean de Artă Prahova
Muzeul Județean Științele Naturii Prahova
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Transporturi (cheltuieli de capital)

5.849,66
11.300,00
3.000,00
2.005,00
2.030,00
6.142,46

343,38
2.833,37
1.875,07
7,85
240,32
579,33

5,82%
25,07%
62,50%
0,39
11,84%
9,43%

22.955,29
64.558,35

7.399,26 33,69%
3.329,00 5,16%

ÎMPRUMUTUL PRIMĂRIEI PLOIEȘTI, REFUZAT DE ALEȘII PSD-ALDE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploiestii.ro
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ntenția Primăriei Ploiești
de a se împrumuta la bancă
de aproape 40 de milioane de
euro pentru susținerea unor
proiecte de investiții în oraș
n-a ajuns să fie discutat nici în
ultima ședință a Consiliului
Local. Aleșii PSD-ALDE au
refuzat subiectul motivând că
detaliile contractării nu au fost
făcute publice din timp, unele
date fiind trimise pe e-mail cu

13 minute înainte de reuniune.
Argumentul este unul cât se
poate de șubred fiindcă proiectul
de hotărâre este public de peste
o lună și tot ceea ce ar fi avut de
făcut consilierii era să acceseze
pagina on-line a Primăriei
Ploiești pentru a afla toate datele
legate de împrumut. De preferat
ar fi fost să spună adevărul, că
Primăria Ploiești este îndatorată
până peste cap, pentru a-și

permite un nou credit sau
pentru că pur și simplu doresc
să amâne dezbaterea pentru
anul viitor. Fiindcă, așa cum stau
astăzi lucrurile, autoritățile nu au
încotro, fiindcă nu vor avea nici
la anul bani pentru funcționare,
darămite pentru investiții! Și
nu vedem noi niciun consilier
local să-și ia responsabilitatea de
a-i lăsa pe bugetari fără bani de
leafă!

DE CE PLOIEȘTI FĂRĂ MAJUSCULĂ?
L

minusculă, făcând municipiul... mic, ci nu
cu majusculă, așa cum e corect gramatical.
Poate tocmai aceasta ar fi dovada că logo-ul
și-a atins scopul, atrăgând atenția mai mult
decât ar fi, poate, cazul. În ceea ce ne privește,
încercăm să ne lămurim dacă prețul de 4.900
de euro fără TVA (612 euro/litera), cât a
costat joaca, este unul corect. Dar dincolo de
preț, rămâne de văzut efectul pe care-l va avea
sigla în ecuația asta dificilă care înseamnă
orașul Ploiești.

a ultima conferință de presă a
primarului Adrian Dobre s-au
pierdut vreo 10 minute din cauza unei
litere. Jurnaliștii au încercat să afle de ce
logo-ul montat în fața noului sediu al
Primăriei Ploiești (fostul sediu Petrom) nu a
fost scris cu majusculă. Ei cred că echipa care
s-a ocupat de proiect ar fi declasat urbea nu
neapărat in inima iubitorilor orașului, ci din
nu știm care topuri, asta pentru că numele
Ploiești a fost inscripționat cu literă inițială

Actualitate

Cum a făcut
Guvernul pe Moș
Crăciun, la Alba Iulia
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Actualitate

ÎÎn turismul european,
România este trecută
la „...și altele”
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Ocolul Pământului

Conflict complicat,
cu cinci armate pe
teren

Marius MARINESCU
ai la gioarse! Zdrențe de tot râsul
avem! Beculețe arse puse de o
zi pe stâlpi, cocarde cu steagul invers la
preț de chilipir vă dăm, păpușă antitero
căzută de pe tab și plină de toată rușinea
avem, soldăței roși la pușcă și selfiuri
cu tancuri, plăci de pick-up și casete
BASF cu discursuri de toată jena în
limbaj de lemn de tufă vă servim, mână
de plastic de pus la inimă la intonarea
imnului, nas de pluș pe sus dar plin de

avem, citații vechi cu termene la
muci avem
anul pentru infractori mari si mici mai
avem, buletin de vot anulat și scuipat
vă dăm ca amintire, pipetă unsuroasă
de înghițit promisiuni neîndeplinite,
centimetru de onoare tăiat pe post de
panglică cu care s-au măsurat cei zece
metri de autostradă inaugurată anul
acesta, avem și gogoși vechi pentru
proști noi, mai găsiți la noi și urme de
primar, almanah cu coperțile rupte
plin de glume cu cel mai de râs premier
de la familia Flintstone încoace, om de
gheață haștagist găsit în fața guvernului
țipând și fără baterii, avem și urme de
zgârci de ciolan cu iz de fasole și cred
că mai găsim și o felicitare din ‘86
ccu bunica toples pe plaja de la Valea
SStelii- Băicoi, dar și rujul cu autograf
ccu care s-a dat Monica Lewinski
înainte să...îl dăruiască unei case de
în
ccopii din Moldova și, la final, ca ofertă
ssenzațională, vă oferim ultima pereche
de papuci ponosiți și roși la degetul
d
mare, cu care mai puteți fugi din țara
m
aasta frumoasă, mândră, minunată,
ggenială condusă de toate gioarsele...hai
noroc!
n

POVESTEA NUIELUȘEI
P

S

f Ierarh Nicolae
f.
Nicolae, unul dintre cei
mai mari apărători ai ortodoxiei,
participat
p la primul
p
ap
sinod ecumenic
de la Niceea (astăzi İznik, în Turcia),
în anul 325 d.Hr. Sinodul a condamnat
erezia lui Arie, potrivit căreia Iisus
Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci
p
p
supranaturale.
pagina 11 doar un om cu puteri
Îngrijorat de o posibilă ruptură în
s
sânul
bisericii, Nicolae de la Mira i-a
d ereticului Arie o palmă. Se spune
dat
c de la palma Sf. Nicolae a rămas
că
o
ca, pe 6 decembrie, celor
obiceiul
n
să li se arate nuielușa,
neascultători
a ca o avertizare.
așa,

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE
STE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,20

ACTUALITATE
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Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt • Săptămâna pe scurt
N

eatenția
la
volan,
nepăstrarea distanței
regulamentare între autoturisme, viteza ori neacordarea
de prioritate sunt numai câteva
dintre cauzele producerii
de accidente pe șoselele din
Prahova.
Roxana Tănase;
www.ziarulploiestii.ro
Accident pe DN1, cu patru
autoturisme implicate
Patru autoturisme au fost
implicate într-un accident care
a avut loc pe DN 1, în zona
intersecției cu drumul spre Liliești.
Circulația rutieră pe sensul către
Ploiești s-a desfășurat pe o singură
bandă. La fața locului au ajuns
echipaje ale Poliției și ale Serviciului
de Ambulanță. Din primele
verificări, la baza accidentului a stat
neasigurarea la schimbarea benzii

de mers. Două persoane au plecat
la spital, iar traficul rutier a fost
dirijat. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cu exactitate cum
s-a produs evenimentul rutier.
Accident rutier în Gorgota
Accidentul rutier s-a produs în
comuna Gorgota, sat Potigrafu.
O persoană a sunat la 112 și a
alertat autoritățile că, pe DN1,
la km 41+700, pe sensul Ploiești
– București, s-ar fi răsturnat
un autoturism, în afara părții
carosabile. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță, dar și
din cadrul Inspectoratului pentru
Situații de Urgență (ISU) Prahova.
Ajunși la fața locului, salvatorii
au constatat că într-o mașină se
afla un tânăr, în vârstă de 19 ani,
care era încarcerat. Pompierii
militari au reușit să scoată victima
din autoturism. Tânărul a fost
transportat cu o ambulanță la
spital. Poliția continuă cercetările
pentru a stabili cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident pe Centura de Vest a
Ploieștiului
Accidentul rutier a avut loc pe
Centura de Vest a Ploieștiului, în
zona intersecției cu drumul spre
Buda, după ce două autoturisme
și un tir au intrat în coliziune. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. O persoană
a fost rănită. Traficul rutier a fost
restricționat pe banda I a sensului
către Brașov. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident în Ploiești
Accidentul a avut loc pe strada
Carpați din Ploiești. O femeie în
vârstă de 70 de ani s-a dezechilibrat
și a căzut dintr-un autobuz TCE,
în momentul în care mașina a
plecat de pe loc. O persoană a
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sunat la 112. La fața locului s-au
deplasat echipaje ale Poliției și ale
Serviciului de Ambulanță. Potrivit
primelor informații, victima a
fost rănită ușor. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
Accident rutier în Cartierul
Bereasca
Accidentul rutier s-a produs în
Ploiești, pe strada Trandafirilor,
după ce un biciclist a fost acroșat de
un autoturism. O persoană a sunat
la 112 și a anunțat producerea
evenimentului rutier. La fața
locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Victima
a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean Ploiești. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili
cu exctitate cum s-a produs
evenimentul rutier.
Accident feroviar mortal, în
Prahova
Accidentul rutier s-a produs pe
calea ferată între Mizil și Inotesti,
la o trecere la nivel cu calea ferată.
Un bărbat în vârstă de aproximativ
77 de ani a fost lovit de un tren de
călători TFC Interregio 15002,
București – Nehoiașu, potrivit IPJ
Prahova. O persoană a sunat la
112 și a anunțat evenimentul. La
fața locului s-au deplasat echipaje
ale Poliției și ale Serviciului de
Ambulanță Prahova. Din păcate,
impactul a fost fatal. Medicii ajunși
la fața locului au constatat că
leziunile au fost incompatibile cu
viața. Cadavrul a fost transportat

la Serviciul de Medicină Legală
Ploiești,
pentru
efectuarea
necropsiei.
Poliția
continuă
cercetările pentru a stabili cum
s-a produs evenimentul feroviar.
Se pare că rudele bărbatului, chiar
înainte de accidentul feroviar, ar
fi sesizat dispariția acestuia de pe
raza municipiului Ploiești.
Incendiu la o casă din comuna
Măgurele
Pompierii militari au fost în
alertă după ce flăcările au cuprins o
locuință din comuna Măgurele. La
fața locului, potrivit ISU Prahova,
s-au deplasat două autospeciale
cu apă și spumă. Incendiul s-a
manifestat generalizat, pe o
suprafață de 100 mp. Din fericire,
nicio persoană nu a fost rănită.
După localizarea și stingerea
focului, pompierii militari umează
să stabilească și cauza care a

condus la izbucnirea focului.
Adolescentă dată dispărută,
găsită de polițiști
Poliția Stațiunii Bușteni a
fost sesizată cu privire la faptul
că Rogină Florentina Daniela,
în vârstă de 16 ani, a plecat
voluntar de la domiciliu și nu
a mai revenit. Minora, potrivit
primelor informații, era îmbrăcată
la momentul plecării în pantaloni
sport de culoare neagră și tricou
alb, fiind încălțată cu papuci de
casă. Imediat după ce cazul a fost
semnalat, poliția a făcut apel ca
persoanele care pot oferi informații
să sune la 112 sau să apeleze la cea
mai apropiată secție de poliție. La
scurt timp, minora a fost depistată
de polițiști. Aceasta a fost audiată
la poliție fiind predată, ulterior,
părinților. Din primele verificări,
minora nu pare să fi fost victima
vreunei infracțiuni, a anunțat IPJ
Prahova.
Bărbat dat dispărut la
Boldești Scăeni
Poliția Orașului Boldești Scăeni a fost sesizată cu privire
la faptul că Mihai Daniel, din
localitate, în vârstă de 44 de ani, ar
fi plecat de la domiciliu și nu a mai
revenit. „Ultima dată a fost văzut
în seara zilei de 27.11.2018, în
apropierea locului de domiciliu”,
a anunțat IPJ Prahova. La data
dispariției, bărbatul era îmbrăcat
cu o geacă verde și blue-jeans.
Acesta are înălțimea de 1,74
m înălțime, 70 kg, constituție
atletică, păr șaten și început de
calviție. „Persoanele care pot
oferi informații ce pot conduce la
depistarea acestuia sunt rugate să
apeleze 112”, este apelul lansat de
IPJ Prahova.
Amenzi de 80.000 de lei pe
șoselele din Prahova
Polițiști din cadrul Serviciului
Rutier au acționat pentru
prevenirea și combaterea cauzelor
generatoare de accidente, pe
raza localităților Balta Doamnei,
Gherghița și Gorgota. În timpul
controlului, polițiștii au verificat
38 de autovehicule, iar 32 de
conducători auto au fost testați
cu aparatul etilotest. Polițiștii
au aplicat 29 de sancțiuni
contravenționale, dintre care
17 pentru viteză excesivă, în
valoare de 9.862 lei, a anunțat IPJ
Prahova. Totodată, polițiști din
cadrul Serviciului Rutier - Biroul
Drumuri Naționale și Europene au
desfășurat o serie de acțiuni pentru
identificarea
și
sancționarea
conducătorilor de autovehicule
care încalcă regimul legal de viteză
și a celor care conduc sub influența
băuturilor alcoolice, a mai anunțat
IPJ Prahova. Polițiștii au aplicat
258 de sancțiuni contravenționale
(145 pentru viteză nelegală), în
valoare de 76.835 lei, iar ca măsuri
complementare, au reținut 12
permise de conducere și au retras
un certificat de înmatriculare
auto. „În cadrul acțiunilor, au
depistat o femeie din Pitești, care
a fost înregistrată cu aparatul
radar TruCam, pe raza comunei
Potigrafu, circulând cu viteza

de 125 km/h.
km/h Aceasta a fost
sancționată
contravențional,
fiindu-i, totodată, reținut permisul
de conducere”, a precizat IPJ
Prahova.
Controale la Halele Centrale și
în Piața Aurora
Polițiști din cadrul Secției
nr. 1 Ploiești au executat o acțiune
în Piața Halele Centrale și în zona
adiacentă, pentru prevenirea
şi
combaterea
comerțului
ilicit. În timpul controlului a
fost verificată activitatea a opt
societăți comerciale, iar pentru
neregulile constatate, au aplicat
20 de sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 7.200 lei și
au confiscat bunuri de 1.300 lei,
a anunțat IPJ Prahova. Totodată,
polițiști din cadrul Secției nr. 3
Ploiești au desfășurat o acțiune în
piața agroalimentară Aurora Vest,
în vederea prevenirii și combaterii
comerțului stradal ilicit, a
cerșetoriei și a consumului de
băuturi alcoolice în locuri publice,
precum și a evenimentelor rutiere.
„Au verificat 16 agenți economici,
au controlat 29 de autovehicule
și au aplicat 16 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
6.550 lei”, a precizat IPJ Prahova.
Dosare penale, pe bandă rulantă
Polițiști din cadrul Poliției
orașului Plopeni au depistat,
în comuna Dumbrăvești, un
bărbat care transporta cu un
atelaj hipo o cantitate de material
lemnos, fără documente de
proveniență
sau
transport,
potrivit IPJ Prahova. Bărbatul a
fost sancționat contravențional
cu amendă în valoare de 5.000
lei, iar materialul lemnos a fost
ridicat în vederea confiscării și
lăsat în custodia Ocolului Silvic
Slănic. Totodată, agenți din cadrul

Postului Comunal Jugureni au
depistat un bărbat din comuna
Năeni care tăiase fără drept opt
arbori esență carpen și frasin. „A
fost sancționat contravențional
cu o amendă în valoare de 5.000
de lei, iar materialul lemnos (0,96
m3) și atelajul hipo au fost predate
Ocolului Silvic Tisău”, a precizat
IPJ Prahova. Raziile pe șosele au
continuat. „Polițiști din cadrul
Biroului Drumuri Naționale și
Europene au executat o serie
de acțiuni pentru prevenirea și
combaterea cauzelor generatoare
de accidente, cu precădere pentru
identificarea
și
sancționarea
pietonilor care nu respectă

normele rutiere, precum și a
conducătorilor de autovehicule
care nu acordă prioritate de trecere
acestei categorii de participanți
la trafic”, a mai precizat IPJ
Prahova. Polițiștii au aplicat 48
de sancțiuni contravenționale, în
valoare de 12.325 lei și au reținut
cinci permise de conducere. De
asemenea, echipe de polițiști
rutieri din Ploiești, Câmpina și
Secția Rurală nr. 2 Florești au
depistat câte un conducător auto
care circula fără a deține permis de
conducere pentru nicio categorie
de vehicule. În acest sens, celor
depistați le-au fost întocmite
dosare penale.
Amenzi de 45.000 de lei pe
Valea Prahovei
Polițiști din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalității
Economice au organizat o acțiune,
pe raza stațiunilor Sinaia, Bușteni
și Azuga, având ca scop prevenirea
și combaterea ilegalităților comise
de către agenții economici
privind respectarea normelor
din domeniul drepturilor de
autor și conexe și în activitatea

economică. „Cu acest prilej,
l au
fost verificați 18 agenți economici,
iar pentru neregulile constatate
au fost aplicate cinci sancțiuni
contravenționale,
în
valoare
de 45.100 lei. Totodată, au fost
confiscate băuturi alcoolice și
articole vestimentare, oferite
spre vânzare fără documente
justificative de proveniență, în
valoare de 9.680 lei”, a anunțat
IPJ Prahova. Astfel, în urma
controlului efectuat la un
restaurant din Bușteni, au fost
depistate mai multe sticle de
băuturi alcoolice, respectiv cu
whisky, șampanie și votcă, pentru
care nu au putut fi prezentate
documente
de
proveniență.
Agentul economic a fost sancționat
cu amendă în valoare de 20.000 de
lei, a anunțat IPJ Prahova.
Percheziții în Ploiești
Polițiști de investigații criminale
din cadrul Poliției Municipiului
Ploiești au efectuat patru
percheziții domiciliare, la persoane
bănuite de săvârșirea de infracțiuni
de furt, complicitate și tentativă la
furt calificat. Descinderile au avut
loc în Ploiești, atât la domiciliile
persoanelor bănuite, cât și la
locații frecventate de acestea. „Din
cercetări, au rezultat indicii că, la
finele lunii octombrie – începutul
lunii noiembrie, cei în cauză ar
fi pătruns prin efracție în incinta
a trei societăți comerciale, de
unde ar fi sustras bani și bunuri,
cauzând un prejudiciu de 5.000 de
lei”, a anunțat IPJ Prahova. Două
persoane au fost aduse la audieri.
La acțiune au participat jandarmi
din cadrul Grupării Mobile ”Matei
Basarab” Ploiești.
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ACTUALITATE

CUM A FĂCUT GUVERNUL PE
MOȘ CRĂCIUN, LA ALBA IULIA
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

Î

n ședința solemnă de la Alba Iulia,
Guvernul României a prefațat cumva
luna cadourilor, vârsând pe masă sacul cu
daruri sociale, am putea spune. Executivul
Dăncilă a adoptat două ordonanțe de
urgență, o hotărâre și un memorandum care
afectează bugetul de stat mai mult sau mai
puțin.
INDEMNIZAȚII CRESCUTE
PENTRU VETERANII DE RĂZBOI
Pentru că sărbătoarea de 1 Decembrie a
fost și despre ostașii României, Guvernul s-a
gândit, în ajun de Zi Națională, să majoreze,
de la 1 ianuarie 2019, indemnizațiile pentru
invalizii, veteranii și văduvele de război.
Invalizii de război vor primi următoarele
sume de bani: 1.500 de lei lunar, pentru
marii mutilați și cei încadrați în gradul I de
invaliditate; 1.000 de lei lunar, pentru cei
încadrați în gradul II de invaliditate; 900
de lei lunar, pentru cei din gradul III de
invaliditate. Veteranilor de război li se va
acorda suma de 600 de lei lunar, în timp ce
văduvele de război, dacă nu s-au recăsătorit,
vor primi 600 de lei lunar. În țară mai trăiesc
în jur de 8.000 de veterani și vreo 70.000
de urmași și văduve de război. Impactul
bugetar este, deci, unul minor.
CONTURI JUNIOR CENTENAR
PENTRU COPIII ROMÂNIEI
Începând cu 1 ianuarie 2019, statul va
deschide automat conturi la Trezorerie, fără
ca părinții ori tutorii să ceară acest lucru,
pentru toți copiii din România. Acesta se va

denumi „Junior Centenar”.
Guvernul se angajează să acorde o
primă de stat în valoare de 600 lei anual,
până la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru
fiecare minor din țară, cu condiția ca în
cont să fie depusă de familie (tutori sau
statul, în cazul minorilor instituționalizați)
suma de minimum 1.200 lei/an. Plafonul
maxim a fost stabilit la 100.000 euro/an.
Rata dobânzii anuale este de 3%. Sumele
existente în contul individual de economii
„Junior Centenar” nu pot fi retrase până la
împlinirea de către titular a vârstei de 18
ani, cu excepția unor cheltuieli de sănătate
pentru tratarea minorului în cazul bolilor
cu risc de deces sau în cazul decesului
copilului. La împlinirea vârstei de 18 ani,
titularul contului-sau reprezentantul legal al
acestuia, după caz- poate efectua retragerea
totală a sumelor din cont. În acest răstimp
probabil că statul va rula într-un fel toți banii
depuși, ceea ce poate echivala, îndrăznim să
întrebăm, cu un împrumut?
CASA DE COMERȚ
AGROALIMENTAR „UNIREA”
La propunerea ministrului Petre Daea,
Guvernul a aprobat hotărârea privind
înființarea Societății Naționale „Casa
Română de Comerț Agroalimentar
UNIREA” S.A. Noua structură bugetară
va avea sediul la București, în clădirea
Academiei de Științe Agricole și Silvice,
având rolul de a realiza un mecanism
comercial funcțional capabil să ducă la

valorificarea superioară a resurselor și
valorificarea
producției agricole naționale. Capitalul
social inițial este de 100.000 lei, fiind format
din aport în numerar (bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Regionale). Casa
Unirea va fi condusă de o adunare generală a
acționarilor, alcătuită din doi reprezentanți
ai MADR și un consiliu de administrație,
format din cinci membri. Bugetarea noului
organism presupune, pentru 2018, suma
de 300.000 lei cheltuieli de înființare și
constituire a aportului social.
3.000 LEI LEAFA ÎN CONSTRUCȚII.
FIRMELE VOR FI SCUTITE DE
TAXELE PENTRU FORȚA DE
MUNCĂ
Premierul Viorica Dăncilă a semnat un
memorandum cu Federația Patronatelor
Societăților din Construcții, reprezentată
de Valentin Petrescu. Potrivit acestui acord,

sectorul construcțiilor va fi declarat de
importanță națională pentru economia
românească în următorii 10 ani. Ca
facilități, în construcții se va stabili un
salariu minim brut lunar de 3.000 lei, lucru
care va fi posibil pentru că statul va elimina
taxele datorate de angajator pentru forța de
muncă, iar cele ce revin angajatului se vor
stabili astfel încât salariul minim net lunar
să depășească echivalentul în lei a 500 euro.
O altă măsură va consta în introducerea
obligativității de acordare a avansului pentru
contracte de lucrări în procent de 30%, în
special pentru cele din fonduri europene
și pentru contractele de interes național,
precum și restituirea acestuia prin reduceri
procentuale la fiecare factură, până la
finalizarea proiectului. În sprijinul finanțării
sectorului de construcții se va înființa un
Fond de garantare cu participarea statului
în procent de 80% și a firmelor-cu 20%.

BIBLIOTECA DIN COMUNA ȘIRNA, JUDEȚUL PRAHOVA

NOROCUL DE A FI ROMÂN ÎN ANUL CENTENARULUI
N

A

cesta este un moment din
istoria noastră pe care
fiecare dintre noi trebuie să-l
înnobilăm cu fapte, gesturi și
atitudini de recunoștință față de
memoria strămoșilor noștri ce
s-au jertfit pentru România Mare,
dar și de respect pentru urmașii
urmașilor noștri, ai celor care am
trecut la vârsta maturității prin
Centenarul Marii Uniri.
1 Decembrie 2018 a fost doar un
hotar pentru bilanț, un moment
spiritual, de reflecție, un îndemn
către unitate, scris de 100 de ani.
De fapt, acum am intrat în al
doilea Centenar. Istoria merge mai
departe, se scrie necontenit, iar noi
o trăim, așa cum ne pricepem.
La Biblioteca din Șirna, de care
îngrijesc de aproape trei decenii,
în calitate de responsabil de
bibliotecă, fiind singurul angajat
al instituției, am întâmpinat
Centenarul scriind o carte,
plantând niște copaci, cinstind
memoria unor Oameni.
Cartea, a cărei primă ediție a
apărut în anul 1930, se numește
„Contribuția satului Hăbud la
făurirea României Mari”, autor
Învățător George A. Costea,
Ediția a 2-a revăzută și adăugită
de bibliotecar Iuliana-Camelia

Pîrvu,
Cuvânt-înainte
Pîrvu având un Cuvânt
înainte
la ediția a 2-a scris de prof. univ.
dr. Gheorghe Calcan. Lucrarea
reprezintă un elogiu al eroismului
celor 141 de luptători hăbudeni
în Războiul Reîntregirii și un
omagiu adus învățătorului satului
Hăbud, George A. Costea (19071982), care a ridicat în perioada
interbelică acest monument de
cuvânt în cinstea eroilor satului
meu natal.
Am tipărit, la Casa de Presă
Ploieștii, 300 de exemplare din
această carte-document pentru
comunitatea de la Șirna, în 100
de pagini, (31 dintre acestea au
constituit prima ediție a lucrării),
cu o bogată iconografie, în
condiții grafice deosebite, având,
pentru editarea și tipărirea cărții,
sprijinul moral și financiar al
soțului meu, Ionel Pîrvu, și
susținerea întregii familii. Această
„Carte de Aur” a satului Hăbud,
comuna Șirna, fiind o carte de
suflet, întrucât vorbește și despre
trei dintre eroii noștri ce au luptat
în Primul Război Mondial, a
fost distribuită gratuit/dăruită
în cadrul acțiunilor dedicate
Centenarului, în care Biblioteca
din comuna Șirna a fost implicată.
„Contribuția satului Hăbud la

făurirea României Mari” a fost
lansată la Alba Iulia, la Șirna și la
Ploiești. Prima oară, această carte
a intrat în Capitala Unirii, Alba
Iulia, cu prilejul celei de a XXX-a
Conferințe a Asociației Naționale
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR),
desfășurată în perioada 14-17
noiembrie 2018, și a fost extrem
de bine primită, ca de altfel și cea
de-a doua prezentare cu care am
figurat în programul conferinței,
și anume „Impactul Premiului
IFLA asupra atragerii de resurse
la Biblioteca Comunală Șirna”.
După primirea frumoasă
de la Alba Iulia, cartea
„Contribuția satului Hăbud la
făurirea României Mari” a unit
comunitatea de la Șirna în data de
27 noiembrie 2018. Evenimentul
de lansare a cărții, purtând
numele „Centenarul Marii Uniri
în comuna Șirna”, s-a desfășurat la
Școala Gimnazială, sat Tăriceni,
partenerul Bibliotecii din Șirna
în mai multe activități culturale
și educative dedicate acestui
important
moment
istoric.
Evenimentul, sponsorizat de
dl Ion Simion, om de afaceri,
fiu al satului Hăbud, căruia îi
mulțumesc și pe această cale, a
fost un adevărat moment istoric
pentru comunitate, trăit cu emoție
și maximă intensitate de către toți
cei prezenți. Au fost într-o simțire
cu noi, cei din comunitatea de
la Șirna, numeroase oficialități
județene:
vicepreședinta
Consiliului Județean Prahova,
Ludmila Sfîrloagă, consilierii
județeni Rareș Enescu și Ionel
Pîrvu; tot din partea Consiliului

Județean Prahova ne-au onorat
cu prezența doamnele Steliana
Chiriță, Elena Ion și Elena Tudor.
Cu emoție, au luat cuvântul:
dna Cristina-Iulia Brebeanu,
director al Școlii Gimnaziale,
sat Tăriceni; dl prof. univ. dr.
Gheorghe Calcan, coordonatorul
științific al lucrării prezentate; dl
primar al comunei Șirna, Valerică
Sandu; dna Ludmila Sfîrloagă,
vicepreședinte al CJPH, care
a oferit Bibliotecii din Șirna o
plachetă comemorativă din partea
Consiliului Județean Prahova,
în semn de apreciere a activității
desfășurate de instituția noastră;
dna Mihaela Radu, director al
Bibliotecii Județene „Nicolae
Iorga” Prahova, care mi-a înmânat
Diploma „Bibliotecarul anului
2018”; dl profesor Ion Dumitru,
fiu al localității Șirna, autor al
monografiei comunei; dl prof.
dr. Constantin Manolache, un
neobosit colaborator și susținător
al activității culturale de la Șirna;
dna Anișoara Ștefănucă, director
al Centrului Județean de Cultură
Prahova; preotul Ciprian Stănică
de la Biserica monument-istoric
din satul Tăriceni, cu care
biblioteca a derulat anul acesta un
interesant parteneriat educațional;
dl Aurel Graur, inspector școlar
pentru proiecte educaționale
europene, purtător de cuvânt al
Inspectoratului Școlar Județean
Prahova; dna Carmen-Mădălina
Lică, bibliotecar la Biblioteca
„Mircea
Iorgulescu”
Valea
Călugărească și dna Magdalena
Gheorghe, din partea familiei
învățătorului George A. Costea.
Pe 29 noiembrie 2018 am

fost cu eroii hăbudeni și la
Simpozionul Festiv Internațional
„Centenarul
Marii
Uniri”,
răspunzând invitației prof. univ.
dr. Gheorghe Calcan, cel care
a organizat acest eveniment la
Universitatea „Petrol-Gaze” din
Ploiești.
De asemenea, ca semn
al reunirii strânse a tuturor
instituțiilor de învățământ și
de cultură din comuna noastră
în același gest de recunoștință
față de înaintașii noștri în anul
Centenarului, la inițiativa mea,
s-au făcut demersurile pentru ca
școala din satul Hăbud să poarte
numele ilustrului nostru dascăl și
om de cultură, Învățător George
A. Costea. În data de 30 octombrie
2018, am fost invitată în ședința
consiliului de administrație al
școlii, unde am vorbit despre
proiectul comun al Centenarului
Marii Uniri, „Suntem urmași
de eroi”, inițiat de bibliotecă și
implementat în parteneriat cu
Școala din localitate, despre
reeditarea acestei cărți și am făcut
propunerea să denumim școala
din satul Hăbud după numele lui
George A. Costea. A fost inițiat în
acest scop un proiect de hotărâre
al Consiliului Local Șirna de către
dl consilier local Lili Spiridon,
a fost depus dosarul cu întreaga
documentație
la
Prefectură
pentru Comisia de Atribuiri
Denumiri a județului Prahova.
Așteptăm ca și acest vis-centenar
să se înfăptuiască, conștienți fiind
că recunoaștem, în acest mod,
identitatea culturală a satului
Hăbud.
Iuliana Camelia Pârvu
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Parol, Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploiestii.ro

rămână în cărțile de istorie...Asta cu
condiția să mai rămână ceva din România,
dacă o s-o mai conduceți voi încă 30 de
ani! N-avea dreptate Păstorel?
-Oare nu-ți mai amintești
Vorba din bătrâni lăsată?
Din beție te trezești,
Din prostie... niciodată!

C

ică procurorul Portocală, ăla care a
reușit de unul singur, într-un blat
epocal cu infractorii, să pună cu botul pe
labe întregul sistem judiciar din România,
și-a botezat martorii sub acoperire cu
numele unor mari actori români: Ștefan
Bănică, Amza Pelea și Gheorghe Dinică.
Acuma, pentru primii doi, naiba știe ce l-o
fi inspirat pe Lămâie ăsta, că nici Bănică
și nici Pelea n-au jucat roluri de bandiți.
Cât despre marele Dinică, nu cred că
aia cu „nu trage, dom` Semaca, sunt eu,
Lăscărică” a fost muza lui Clementină,
ci mai degrabă replica din Columna, „în
nemernicia mea, ca un câine turbat...”,
căci nemernic s-a arătat Mandarină când
a tâbărât ca un câine turbat pe colegii săi.
Dar de aia, bă, Smochină, ai aflat?
-În România, să tragă carul,
Rămas-au calul și măgarul.
Că boul ăla fără școală
A devenit, deh, Portocală!

D

eputatul
t t l PSD din
di Vaslui,
V l i Adrian
Ad i
Solomon, a fost huiduit la Bârlad
după ce, pe 1 Decembrie, a spus: „îmi
doresc ca peste 100 de ani România să nu
mai fie condusă de un etnic german, ca
acum o sută de ani și ca acum, ci de un
român”. Solomon nu e la prima ispravă de
acest gen. În 2012, el i-a spus premierului
Mihai Răzvan Ungureanu că o să aibă
soarta lui Aldo Moro, premier italian
asasinat de teroriștii-mafioți din Brigăzile
roșii, în 1978. Acuma, ce să-ți zic, „de
unde nu e, nici Dumnezeu nu cere”, deci
de unde să scoată bietul om neuronul,
dacă nu-l are? Norocul țării știi care e,
Solomoane? Că peste un veac, tu o să fii
oale și ulcele anonime, dar Ferdinand
Întregitorul, măcar și Iohannis, or să

-La anii lui și-a luat o tânără iubită,
I-a cumpărat palate, mașini și-un
diamant,
Dar seara-n pat, fătuca fu servită
Cu-n somn profund, de elefant...

C

ică la Ploiești oamenii s-au supărat
fiindcă programul pentru 1
Decembrie prezentat pe site-ul primăriei a
fost decalat. Părinții care și-au adus copiii
la ora anunțată, pentru a asista la parada
militară, n-au mai avut ce să vadă fiindcă
defilarea avusese loc cu un ceas înainte
și oricum a durat cam zece minute. Ei,
dragă, fiți și voi mai îngăduitori, băieții
ăștia au scris programul după ora de vară
și l-au aplicat după cea de iarnă! Mă rog...
-Stricate-n lumea asta-s toate,
Nici nu mai știi und` să trăiești.
Și ploieștean de ești, măi, frate,
Nu poți s-o-ntorci ca la... Ploiești!

A

P

rimarul
i
l di
din comuna Ci
Cislău
lă a scos
la defilare cam tot ceea ce i-a ieșit
în cale: armata, cai, călăreți, căruțe, ISU,
buldoexcavatorul ce purta în cupă un
patriot cu două steaguri, compania de apă
și mașinile de gunoi de pe Valea Buzăului.
Luat peste picior de tâmpiții de jurnaliști,
omul a zis că e defilarea lor, că a scos la
paradă lucrurile cu care comunitatea se
mândrește, așa că să nu-și mai bage nasul
alții în treburile interne din Cislău. Bine,
acum omul putea să trimită în stradă
și căzănelele de țuică, porcii, berbecii,
ciorile, bărzăunii, țapii, lăcusetele, dar
întrebarea e alta: mașinile de gunoi ale
primăriei erau pline sau goale? Nu de alta,
dar să știe și locuitorii cam de pe unde
se-mput treburile la ei în comună...
-A vrut idei originale
Ducând...gunoi la defilare.
Ți-o spun așa, cu simpatie:
Tu faci paradă de prostie!

P

reședintele ALDE, Călin Popescu
Tăriceanu, i-a făcut un fel de
tăntălăi pe prostestatarii #Rezist chiar
de Ziua Națională: „Cât de reprezentativă
este această voce agresivă și turbulentă
a străzii? Este vorba despre un număr
restrâns de cetățeni în raport cu populația
României...În loc să pună mâna pe o carte,
ei se uită pe Facebook și-și imaginează
că știu totul”. Știi cum ai făcut acum,
Răsucene? Câinele moare de drum lung
și prostul de grija altuia! Păi, bre, decât să
te preocupe cultura ălora care vă dau cu
huo, n-ar fi mai bine s-o inviți matale pe
prim-ministreasa Dăncilă să pună mâna
pe carte? Mă rog, ai putea face chestia
asta cu tot Senatul, că a tunat și v-a adunat
acolo, unul mai breaz ca altul!
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-Din Craiova pân’ la Huși
E școală cu plagiat,
Iară cei mai mulți inculți
Au ajuns fix la Senat!

naibii treabă! Pe domnii senatori,
deputați și miniștri condamnați
nu-i poți atinge nici cu o floare. CSM
a decis că șeful Parchetului General,
Augustin Lazăr, a încălcat codul
deontologic al magistraților când a folosit
sintagma „inculpați de rang înalt”, după
cum CNCD a hotărât că Iohannis i-a
discriminat pe aleșii și numiții neamului,
când i-a numit „niște penali”. Într-un fel
să știți că judecătorii CSM au dreptate:
parlamentar sau văcar, dacă furi, tot hoț
se cheamă că ești!
-Hoți sunt mulți, precum se știe,
Dar cum legea este tare,
Ăi mici pleacă-n pușcărie,
Cei cu ștaif, la guvernare!

P

roiectul ordonanței de urgență
privind amnistia și grațierea
este aproape finalizat și va fi adoptat în
ultima ședință de Guvern de dinaintea
Crăciunului, susțin anumite surse
politice. Mai rămâne ca Liviu Dragnea
să stabilească limita pedepselor. Inițial,
urmau să fie grațiate pedepsele mai mici de
cinci ani, chiar și pentru fapte de corupție,
însă Dragnea ar vrea să ridice limita la 8
ani, ca să scape și Darius Vâlcov. Proiectul
va fi inițiat de Carmen Dan, iar textul va fi
scris de Florin Ciordache. Mda, bravo, ce
să zic, ca de Ignat și voi, nu?
-Precum cunoaștem, de Ignat,
Se duce porcul la tăiat.
Dar unii mai de soi, se știe,
Își pregătesc o amnistie!

D

arius Vâlcov a spus despre mișcarea
# Rezist: „Haideți să-i ocolim, să-i
sărim, să trecem pe lângă ei, pentru că
sunt un fir de praf, un firicel mic de praf în
drumul nostru spre a cuceri istoria pe care
o merităm”. Care istorie, bre, aia pe care
o ascundeai noaptea, prin cavouri sau aia
pe care o s-o scrii tu, cândva, când se va
scutura istoria de tine?
-În a noastră Românie,
Vâlcov n-are nicio teamă.
Dar istoria va scrie
Că el e o biată scamă!

R

eporterii Wallstreet.ro au avut acces
în locuința miliardarului Ion Țiriac
(79 de ani), situată într-un penthouse
de 2.500 de metri pătrați, din ansamblul
rezidențial Stejarii, aflat tot în proprietatea
sa. Printre altele, apartamentul dispune de
o baie de 250 mp și de un dormitor de 100
mp, cu un pat de aproape 16 mp, tapițat
cu pielea a doi elefanți. Ei, pe-asta n-o mai
auzisem! Cu ce-o fi mai bine să dormi în
piele de elefant decât, să zicem, în blană
de maimuță ori de dinți ai mistreților pe
care i-a împușcat Țiriac la Balș?
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ecretariatul General al Guvernului
(SGG), condus de Toni Greblă, a
achiziționat, la sfârșitul lunii noiembrie,
din bani publici, 100 de agende în
valoare de 750 de lei fiecare. Obiectele
de papetărie sunt personalizate, din piele
naturală de vițel și au pe copertă sigla
Guvernului României. În total, investiția
Executivului se ridică la 75.000 de lei,
respectiv, la 16.000 de euro. Hopa, bre,
dar ce-au agendele alea, fir de aur? Mă
rog, și ce faceți cu ele, le puneți în vitrină,
lângă bibelourile de porțelan sau aveți
de gând să vă scrieți acolo memoriile și
de-aia sunt așa de scumpe, că vorba aia,
nu vorbim despre amintirile lui Mucea,
ci despre ditamai poveștile ale ditamai
miniștrilor?!! Am și eu o întrebare:
-Veorico, ca să scrii,
Limba trebuie s-o știi!
Pui cuvintele-așa
Sau le-aduni, bre, cu ...Grebla?
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ACTUALITATE

POVESTE DE 1 DECEMBRIE

A

trecut și acest 1 decembrie
Centenar. A fost atât de
pregătit, vorbit, prefigurat de mii
și mii de conferințe, prelegeri,
vizite, înfrățiri, plantări de păduri
100, dezveliri de statui etc. încât
aproape s-a golit în simboluri fix
de Ziua Națională a României.
Fiindcă, ei da, toate manifestările
au fost lipsite de emoție. Poate
doar coborârea moților din munți,
șirul de căruțe din Maramureș,
recompunând drumul Unirii
de acum un secol până la Alba
Iulia și manifestările de oarecare
clasă de la Cluj-Napoca să fi
strâns ceva vibrație. Altfel, cu
discursuri citite și dușmănie între
palate, cu Paul și Lia în chip de
reprezentanți ai Casei Regale, cu
politicieni aruncând vorbe deșarte
și venin dezbinător în chiar ziua

istorice, ni
comuniunii măcar istorice
s-a transmis suficientă zgură pe
suflet. Iar marii absenți, ei da,
marii absenți de pe 1 Decembrie
au fost chiar cei care au făurit
Unirea: Ferdinand, Regina Maria,
ostașii făcuți oale și ulcele sub
pâmântul pe care au jucat acum
tribunele oficialilor, Brătienii,
maramureșenii lăsați dincolo de
Tisa etc. Nici măcar instituția
care are în moștenire regalitatea
românească, custodele coroanei,
principesa Margareta și principele
Radu, indiferent că ne place nouă
sau nu de „actorașul-securist”, nu
au avut loc în programul România
100. În inimile noastre-poate!
O INIMĂ PENTRU UN SECOL
Dar ce-a făcut Regina Maria ca
să câștige, peste decenii, inimile
noastre, dincolo de istorii scrise

mai puțin sau mai mult părtinitor?
Păi, în primul rând, și-a lăsat
inima aici, pentru patrie! Viața ei a
fost concentrată în câteva cuvinte
din ultima scrisoare către popor:
„Când veți citi aceasta Poporul
Meu, eu voi fi trecut în Tăcerea
cea Mare. Am devenit a voastră
prin bucurii și dureri. Privind
înapoi e greu de zis care a fost mai
mare, bucuria sau durerea. Cred
că bucuria, dar mai lungă a fost
durerea.” Toată scrisoarea adună
la un loc tot atâta dragoste și
amărăciune cum probabil i-a fost
și pe front, atunci când mângâia
soldații și muribunzii fără teama că
se va molipsi de tifosul care făcea
prăpăd; și la Mărăști, Mărășești și
Oituz, în prima linie a frontului,
stând falnic, să încurajeze Armata,
gestul său fiind admirat până și
de ocupanții germani; și când
din România mai rămăsese doar
o părticică, Moldova; și când a
mers la Paris, să convingă marile
puteri că românii toți trebuie să
se strângă între aceleași granițe;
și când purta straie țărănești,
devenind „mama României”; și
când a fost alungată de fiul său,
iar poporul a uitat-o; și când a fost
încoronată la Alba Iulia; și când,
copilă fiind, a trăit ca o străină
între străini, în canoanele impuse

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI,
CELEBRATĂ CU...ÎNCURAJĂRI

A

genția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă
a marcat, pe 3 decembrie, Ziua
internațională a persoanelor cu
dizabilități prin organizarea unor
evenimente sub motto-ul „Pot ce
poți tu, angajează-mă!” Practic,
acțiunile desfășurate în parteneriat
cu Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilități, direcțiile
generale de asistență socială și
protecția copilului și organizațiile
neguvernamentale și-au propus să
asigure un dialog constructiv pentru
integrarea socio-profesională a
persoanelor cu dizabilități. Și să
amintească, zicem noi, de ceea ce
spune art. 78 alin. (1) din Legea nr.
448/2006: „autoritățile și instituțiile
publice,
persoanele
juridice,
publice sau private, care au cel
puțin 50 de angajați, au obligația
de a angaja persoane cu handicap
într-un procent de cel puțin 4% din
numărul total de salariați. În caz
contrar, acestea plătesc lunar către
bugetul de stat o sumă reprezentând
salariul de bază minim brut pe
țară garantat în plată înmulțit cu
numărul de locuri de muncă în
care nu au angajat persoane cu
handicap”. De asemenea, ANOFM
acordă subvenții, pe o perioadă
de 12 luni, angajatorilor care
încadrează persoane cu handicap
pe perioadă nedeterminată, cu

condiția menținerii în activitate cel
puțin 18 luni de la data angajării.
Subvenția lunară este de 2.250 de
lei și se acordă proporțional cu
timpul lucrat. Întrebarea este dacă
statul, înainte de a-i încuraja pe
patroni să facă acest lucru, a angajat
în structurile sale persoane cu
dizabilități, în procentul cerut!
ÎN ROMÂNIA TRĂIESC 797.104
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
Potrivit Organizației Mondiale a
Sănătății (OMS), în prezent, peste
un miliard de oameni, adică 15% din
populația planetei, trăiesc cu anumite
forme de dizabilitate, 80% dintre
aceștia provenind din țările în curs
de dezvoltare, iar 50% neavând acces
la sistemul de îngrijire medicală.
Mai mult de 100 de milioane de
persoane cu dizabilități sunt copii,
iar probabilitatea ca aceștia să se
confrunte cu violența este de patru
ori mai mare decât în rândul copiilor
fără probleme. Conform cifrelor
ANPD, la finele anului trecut, în
România trăiau 797.104 persoane cu
dizabilități, ceea ce reprezintă 3,59%
din populația țării. Dintre acestea,
779.066 persoane (97,74%) se aflau
în îngrijirea familiilor și/sau trăiau
independent (neinstituționalizate)
și 18.038 persoane (2,26%) se aflau
în instituțiile publice rezidențiale de
asistență socială pentru persoanele
adulte
cu
dizabilități
(instituționalizate),
ccoordonate de Ministerul
Muncii și Justiției Sociale,
M
prin ANPD. Pe județe/
p
municipii,
numărul
cel
m
mai mare de persoane cu
m
dizabilități se înregistra
d
în municipiul București
((62.957) și Prahova (37.140),
iar cel mai mic, în județul
ia
Covasna (6.025 persoane).
C

de Casa Regală; și când a fost
nevoită să părăsească Bucureștiul;
și când era pur și simplu adulată
de presa internațională, care o
numea „cea mai frumoasă regină
din lume” și când a înălțat colțul
de rai de la Balcic etc. Englezoaica
Maria a iubit România mai mult
poate decât o fac acum românii:
ea a adunat-o între granițe; astăzi,
ai noștri îi risipesc avuțiile... Dar
să o lăsăm chiar pe Regină să ne
mai vorbească încă o dată: „Abia
împlinisem 17 ani, când am venit
la tine; eram tânără și neștiutoare,
însă foarte mândră de țara mea de
baștină, dar am îmbrățișat o nouă
naționalitate și m-am străduit să
devin o bună Româncă. La început
n-a fost ușor. Eram străină într-o
țară străină, singură între străini
(...) Nimeni nu e judecat pe drept
cât trăiește; abia după moarte este
pomenit sau dat uitării. Poate de
mine vă veți aminti deoarece v-am
iubit cu toată puterea inimei mele
și dragostea mea a fost puternică,
plină de avânt; mai târziu a devenit
răbdătoare, foarte răbdătoare.
Mi-a fost dat să trăiesc cu tine,
Poporul meu, vremuri de restriște
și vremuri de mari îndepliniri.
Pentru un timp mi-a fost dat să-ți
fiu călăuză, să-ți fiu inspiratoare,
să fiu aceea care a păstrat flacăra

vie, aceea care a devenit centrul de
îndârjire în zilele cele mai negre.
Aceasta ți-o pot spune astăzi căci
nu mai sunt în viață. În acele zile
mi-ai dat un nume ce mi-a fost
drag; m-ai numit „Mama tuturor”
și aș vrea să rămân în amintirea
ta aceea care putea totdeauna să
fie găsită în clipele de durere sau
pericol. A venit mai târziu o vreme
când m-ați negat, dar aceasta este
soarta mamelor, am primit aceasta
și v-am iubit mai departe, cu toate
că nu vă puteam ajuta așa de mult
ca în zilele când credeați în mine.
Dar aceasta e uitată. Atât timp
am fost în mijlocul tău încât mi
se pare abia cu putință că trebuie
să te părăsesc; totuși, orice om
ajunge la capătul drumului său.
Eu am ajuns la capătul drumului
meu. Dar înainte de a tăcea pentru
veșnicie vreau să-mi ridic, pentru
ultima dată, mâinile pentru o
binecuvântare. Te binecuvântez,
iubită Românie, țara bucuriilor
și durerilor mele, frumoasă țară,
care ai trăit în inima mea și ale
cărei cărări le-am cunoscut toate.
Frumoasă țară pe care am văzut-o
întregită, a cărei soartă mi-a fost
îngăduit să o văd împlinită. Fii tu
veșnic îmbelșugată, fii tu mare și
plină de cinste, să stai veșnic falnică
printre națiuni, să fii cinstită, iubită
și pricepută”.

MOȘ NICOLAE, 17 SECOLE DE
ADUS DARURI ÎN GHETUȚE

M

oș Nicolae sau Sân-Nicoară are corespondenți în toată Europa: este Mikulás în Ungaria,
Mikuláš în Cehia și Slovacia, Mikołaj în Polonia, Nikolaos în Grecia (ocrotitorul țării), Sankt
Nikolaus în Germania, Nicolo ori Niklaus în Austria, Sinterklaas în Belgia și Olanda, Sveti Nikola în
Croația și Serbia, Samichlaus în Elveția, San Nicola în Italia etc. El este ocrotitorul copiilor, îi ajută pe
toți cei nevoiași, vaduvele și orfanii, este stăpânul apelor și salvează corăbierii de la înec, protejează
soldații pe timp de război, îi sprijină pe cei păgubiți și le găsește fetelor nemăritate sortitul.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro
ără
îndoială iar la care casă a ieșit șosetă. De la șosete
că
simpaticul delicioasă, se opresc să la ghete trebuie să
și legendarul Moș repete colindele pentru recunoașteți că nu-i
mare distanță.
Nicolae este unul și Crăciun.
Sfantul Nicolae
Dar
cea
mai
același cu blândul
Sf. Ierarh Nicolae, îndrăgită trăsătură a lui s-a născut la Patara
supranumit și făcătorul este să-i bucure pe cei Lichiei, în jurul
de minuni. Trăsăturile mici, Moș Nicolae fiind anului 280, și a
pentru care este atât supranumit chiar așa, trecut la cele veșnice
de iubit în ortodoxism Crăciunul copiilor. Dar în localitatea Mira
și catolicism au fost de unde i-o fi venit lui (Kocademre, Turcia
preluate, împrumutate, ideea să pună darurile în de azi), cam prin
îmbogățite de fiecare încălțămintea lustruită? 345. A fost deci
popor care a dezvoltat Se spune că varianta contemporan cu Sf.
un cult pentru acest creștină a moșului, Sf. Împărat Constantin
Ierarh Nicolae, a făcut cel Mare, cel căruia
sfânt ocrotitor.
În
credința asta aievea. Pe când era i-a apăut în vis fix
populară se spune că episcop, trăia într-un într-o dată de 6
episcopul Nicolae din
Moș Nicolae păzește sat, alături de o familie decembrie, cerându-i Pinara înaltă o biserica
soarele care încearcă nevoiașă, care avea trei să-i ierte pe trei tineri închinată Sf. Nicolae
să strecoare spre alte fete. Tatăl ar fi vrut să care ar fi urmat să fie din Mira Lichiei. Faima
tărâmuri spre a lăsa le vândă fiindcă nu le executați. De atfel, sa i-a făcut pe cruciați
care a ca, în sec. al XI-lea, să
lumea (cea din Europa, putea mărita fără zestre. împăratul
creștinismul fure moaștele și să le
probabil) fără călduri și Atât de milă i s-a făcut adoptat
lumină, aluzie la nopțile încât atunci când au drept religia oficială ducă la Bari și Veneția,
lungi și la venirea venit pețitorii la prima a Imperiului Roman, locuri unde este venerat
anotimpului rece. El fată, moșul s-a dus și a este cel care a eliberat parcă mai mult ca în
este cel care aduce iarna pus o pungă de galbeni creștinii din închisori, oricare alt colț al lumii.
și, dacă se întâmplă să la ușă. Al doilea an a inclusiv pe Sf. Nicolae. Cele mai multe date
ningă în ajun sau pe 6 procedat la fel pentru Ierarhul din Mira a biografice despre ierarh
decembrie, înseamnă a doua fiică, dar în al fost iubit din timpul provin din lucrarea
sale
pentru medievala
că moșul și-a scuturat treilea an, fiindcă tatăl vieții
„Legenda
barba peste pământ, păzea, ca să-l cunoască nenumăratele minuni aurea”, scrisă de Iacob
binefăcătorul săvârșite, dar el începe de Voragina, în anul
iar dacă nu cade neaua, pe
se zice că îndrăgitul familiei, și pentru că să fie cinstit abia 200 1264. În zona slavă a
bătrânel a întinerit. sfântul nu dorea să fie de ani mai târziu, când Europei, cultul pentru
Fetele fac plăcinte în văzut, s-a suit pe casă și numele său apare în Nicolae l-a înlocuit pe
roman. cel al zeului Mikula al
această noapte pe care a lăsat banii pe horn, iar martirologiu
același
secol, agriculturii.
le gustă apoi flăcăii, aceștia au căzut într-o În
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AUTORITĂȚILE LOCALE TREBUIE
SĂ DEVINĂ PRINCIPALII AGENȚI
AI INTEGRĂRII EUROPENE

M

ihai Cristian Apostolache este
conferențiar universitar doctor,
Director al Centrului de Studii și Cercetări
Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești și Președinte-fondator
al Asociației Prahova în Acțiune.
Miruna Bogdănescu; www.ziarulploiestii.ro
Reporter: Domnule Apostolache, de
curând, la Târgul Internațional de Carte
Gaudeamus, lucrarea dumneavoastră
„Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale comentată și adnotată, ediția
a II-a, revizuită, completată și adăugită” a
primit Premiul “Corneliu Turianu” pentru
cea mai bună carte de specialitate din
Colecția Științe Juridice și Administrative
a Editurii Universitare. Ce reprezintă
pentru dumneavoastră acest premiu?
Mihai Apostolache: Premiul reprezintă
recunoașterea efortului deosebit pe care
l-am depus pentru ca această lucrare să
vadă lumina tiparului. Am dorit foarte mult
să completez literatura de specialitate cu
această carte, care abordează problematica
administrației publice locale dintr-o triplă
perspectivă: legislativă, doctrinară și
jurisprudențială. Prima ediție a lucrării a
apărut în anul 2015, iar cea de-a doua, care
de altfel a fost și premiată, în anul 2017.
Studiind permanent practica autorităților
administrației publice locale și a celorlalți
actori de la nivel local am constatat faptul
că, de multe ori, normele legii-cadru a
administrației publice locale nu sunt corect
înțelese și, implicit, cunosc o aplicare
greșită în practică, fapt pentru care am
realizat un amplu comentariu al celui mai
important act normativ, Legea nr. 215/2001
a administrației publice locale, cu trimiteri
și la legislația conexă, precum și la doctrină
și la practica instanțelor judecătorești și a
Curții Constituționale.
Profesorul universitar doctor Verginia
Vedinaș, căruia îi sunt recunoscător pentru
sfaturile acordate, califica această lucrare ca
“o sursă de inspirație, un îndrumar valoros
pentru cei care își desfășoară activitatea în
administrația publică locală sau pentru cei
care se pregătesc să ocupe diferite funcții
în cadrul acesteia”, apreciind, totodată,
faptul că “ea va reprezenta o lucrare de
referință pentru toți cei care, ca teoreticieni
sau practicieni, sunt implicați în derularea
fenomenului administrativ în România”.
Reporter: Imediat după adoptarea de
către Parlamentul României a Codului
Administrativ ați afirmat că această lege
va fi declarată neconstituțională de către
Curtea Constituțională. După câteva luni
de la această afirmație făcută în spațiul
public, Curtea Constituțională a declarat
Codul Administrativ neconstituțional în
ansamblul său. Practic ați anticipat decizia

instanței de contencios constituțional. Ce
implicații are această decizie asupra legii
respective?
M.A. În momentul în care Decizia Curții
Constituționale, prin care s-a declarat
neconstituționalitatea în ansamblu a unei
legi, se publică în Monitorul Oficial al
României, acea lege își încetează parcursul
legislativ. Situația este valabilă și pentru
Codul Administrativ al României.
În România este nevoie de sistematizare,
de simplificare a legislației privind
administrația
publică
în
general,
administrația publică, în special, dar acest
proces trebuie să fie unul vizionar și nu o
compilare de texte legislative. Elaborarea și
adoptarea codului administrativ nu trebuie
să fie un demers pur formal, ci, pe de o
parte, să permită corectarea deficiențelor,
iar, de pe altă parte, să ofere instrumentele
necesare administrației publice locale,
implicit colectivităților locale să treacă la un
nivel superior de dezvoltare.
Așa cum susțineam și în lucrarea
amintită, adoptarea Codului Administrativ
al României trebuie să marcheze intrarea
într-o altă etapă de evoluție a administrației
publice, iar în acest sens reglementarea
trebuie să conțină și să degaje o concepție de
sinteză între tradiție și modernitate cu privire
la organizarea și funcționarea administrației
publice, la relațiile dintre actorii publici,
precum și dintre aceștia și cetățean, la rolul
administrației publice locale în context
european. Cu privire la acest ultim aspect,
apreciez că autoritățile administrației
publice locale trebuie să devină principalii
agenți ai procesului de integrare europeană.
De exemplu, primarul, pe lângă rolul său
de reprezentant al colectivității locale și de
reprezentant al statului la nivel local, trebuie
să fie principalul promotor al politicilor
europene la nivel local.
Totodată,
Codul
Administrativ
trebuie adoptat împreună cu Codul de
procedură administrativă pentru că
trebuie reglementate unitar atât aspectele
substanțiale, cât și cele procedurale.
Reporter: În luna septembrie ați adus
în spațiul public situația din localitatea
prahoveană Gura Vitioarei, în care ați
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arătat că viceprimarul cu atribuții de
primar a fost schimbat ilegal din funcție
de către Consiliul Local. Ce s-a mai
întâmplat de atunci și până astăzi?
M.A. Situația de la Gura Vitioarei a
reprezentat o provocare profesională. Nu
mă interesează disputele politice, ci efectele
juridice ale acestor dispute. Mai exact modul
cum este interpretată și aplicată legislația
privitoare la funcționarea consiliului local.
Ceea ce s-a întâmplat la Gura Vitioarei este
un exemplu de AȘA NU. Să explic!
În data de 12 septembrie 2018, Consiliul
Local al Comunei Gura Vitioarei, întrunit
în ședință extraordinară, a schimbat din
funcție viceprimarul localității, viceprimar
care este și înlocuitorul primarului, deoarece
funcția de primar este vacantă. Ședința
respectivă nu a fost convocată conform
dispozițiilor legale, schimbarea din funcție
s-a făcut prin suplimentarea ordinii de zi,
iar procedura de vot a fost încălcată. Toate
aceste încălcări ale legii au fost semnalate
și instituției prefectului, dar și instanței de
contencios administrativ.
În cadrul controlului de legalitate,
prefectul a apreciat că hotărârea de
schimbare este nelegală, după care a venit
rândul instanței de contencios administrativ
să suspende, în primă fază, hotărârea
ilegală de schimbare, după care, în această
săptămână, a anulat această hotărâre și a
dispus reîncadrarea în demnitatea publică
respectivă.
Prin urmare, argumentele juridice pe
care le-am adus în intervențiile mele publice
pe acest subiect se regăsesc în motivarea
instanței. Am vrut să arăt, pe de o parte, că
indiferent dacă aleșii se află la putere sau
în opoziție, legea trebuie respectată și, pe
de altă parte, că abuzurile administrației
pot fi stopate prin hotărâri ale instanței de
contencios administrativ. Contenciosul
administrativ reprezintă un important
instrument de protecție a drepturilor și
intereselor legitime ale particularilor.
Reporter: Din postările dumneavoastră
de pe rețelele de socializare am aflat că
în cadrul unei conferințe naționale pe
tema administrației publice, desfășurată
la București, ați abordat subiectul
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administrației publice locale dintr-o
perspectivă interesantă. Vă rugăm să ne
prezentați câteva aspecte relevante.
M.A. Etapa istorică pe care o traversăm,
dominată de globalizare și de creșterea
individualismului, obligă autoritățile locale
să conceapă și să inițieze proiecte care
să implice întreaga colectivitate locală,
proiecte care să stimuleze coeziunea socială.
Sentimentul de apartenență al individului
la comunitate poate fi trezit prin astfel
de inițiative locale și prin identificarea
“avantajului competetitiv”, adică ceea ce are
special/unic colectivitatea respectivă și îi
permite să se diferențieze de alte colectivități
locale, grăbindu-i, totodată, dezvoltarea.
Inițiativele trebuie generate în formula:
cetățean - autorități locale - universitate
- mediu de afaceri. În context, apreciez că
se impune schimbarea filosofiei privitoare
la conceperea politicilor publice locale,
prin punerea accentului pe oameni,
pe comunitate și, apoi, pe bunuri, pe
obiectele care compun infrastructura
unei localități. Trebuie încetat să mai fie
privit orașul, comuna, ca spații încărcate
de infrastructură. Orașul, comuna trebuie
privite în ipostaza lor de colectivități locale
cu trăiri, semtimente, obiceiuri, tradiții,
aspirații etc. Este nevoie de schimbarea
mentalității atât a celor care administrează
problemele locale, cât și a celor administrați.
Trebuie încurajată asocierea localităților
prin programe naționale, în vederea
realizării în comun a unor obiective și
servicii publice. O astfel de măsură permite
desfășurarea activității în parteneriat și
asigură un anumit nivel de dezvoltare pentru
un număr mai mare de locuitori. Practic,
fondurile destinate dezvoltării trebuie
canalizate, în mare parte, către proiecte
realizate prin asocierea localităților. După
această etapă este important să se treacă
la comasarea localităților pentru a nu mai
exista localitate sub 5000 de locuitori.
Fondurile de dezvoltare rămase să
fie îndreptate către proiectele locale în
desfășurare, iar proiectele noi să primească
finanțare ținându-se seama nu doar
de criterii precum populația, suprafața
localității, culoarea politică a primarului
(din păcate), ci și de criterii ca: - număr
de angajați din aparatul de specialitate al
autorității administrației publice locale
specializați în atragerea de fonduri europene
sau alt tip de fonduri externe; - număr de
proiecte europene implementate sau în curs
de implementare; - număr de absolvenți
de științe administrative angajați; - număr
de înfrățiri realizate; - număr de cetățeni
români convinși să se întoarcă în localitatea
natală, din țară sau străinătate; - existența
unui compartiment de inovare-dezvoltare
și rezultate concrete; - existența unui
compartiment pentru relația cu mediul
economic și rezultate concrete; - prudență
în privința majorărilor salariale.
Apreciez că, în acest fel, se poate trece de
la stadiul de autorități locale consumatoare
de resurse, la cel de autorități locale
generatoare de resurse și de coeziune
socială.
Reporter: Vă mulțumesc!
Mihai Apostolache: Vă mulțumesc și eu!
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ACTUALITATE

ÎN TURISMUL EUROPEAN, ROMÂNIA
ESTE TRECUTĂ LA „...ȘI ALTELE”
Tabel 2
Regiunea de dezvoltare
Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud-Muntenia
București-Ilfov
Sud-Vest Oltenia
Vest

C

inci țări din Uniunea Europeană-Spania, Franța, Italia, Germania și Regatul
Unit- se regăsesc în Top 10 al celor mai vizitate țări din lume. Clasamentul
este completat de SUA, China, Turcia, Malaezia și Mexic. Cele cinci state, cum era
de așteptat, domină și turismul din UE-28; cel puțin aceasta era situația în 2016,
ultimul analizat de Eurostat (oficiul de statistică al Uniunii Europene). În perspectiva
deceniilor următoare, studiile internaționale indică o altă orientare a turismului în
special în economiile emergente din America de Sud, Asia-Pacific, Africa și Europa
Centrală și de Est. Va fi vremea, pesemne, când și în România turismul se va revigora
și va căpăta alte valențe în structura economică internă. Deocamdată, țara noastră
este trecută, în statistici, la „...și altele”.
Maria BOGDAN; www.ziarulploiestii.ro

E

urostat arată că, în 2016, ultimul an
analizat, la nivelul celor 28 de țări ale
Uniunii Europene, au fost active 608.400 de
structuri de cazare turistică, cele mai multe
aflându-se în Italia (178.449), Marea Britanie
(84. 580) și Croația (83.233). Ca număr de
locuri de cazare (31,319 milioane total UE28), aproape o treime s-au concentrat în
Franța (5,134 milioane de locuri de cazare)
și Italia (4,493 mil.), aceste state fiind urmate
de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord (3,944 mil.), Spania (3,516 mil.) și
Germania (3,336 mil.). La mare distanță se
află Olanda (1,370 mil. de locuri de cazare),
Grecia ( 1,241 mil.) și Austria (1,001 mil.).
Dintre țările estice, cel mai bine plasate în
acest clasament sunt Croația (987.000 de
locuri de cazare) și Polonia (749.000).
SPANIA, CEA MAI VIZITATĂ ȚARĂ
DIN UE
Spania a fost principala destinație
turistică din UE pentru nerezidenți
(persoane care călătoresc în afara țării lor),
arată Eurostat, cu 295 de milioane de nopți
de cazare, ceea ce reprezintă 22,2% din
totalul pentru UE 28, principalele regiuni
vizitate fiind Insulele Canare, Insulele

(fig.1). Ca intensitate turistică (numărul de
nopți petrecute în raport cu dimensiunea
demografică a țării), au fost preferate Malta,
Croația, Cipru și Austria.
60% DIN POPULAȚIA UE ESTE
ANGRENATĂ ÎN TURISM
Din totalul populației UE cu vârsta de cel
puțin 15 ani, 62,1 % a participat la activități
de turism, mai exact, aceste persoane au
efectuat cel puțin o călătorie turistică în
interes personal, pe parcursul anului. Rata
participării a variat între 23,7% în România
și 88,9% în Finlanda (fig.2). Rezidenții din
UE-28 au efectuat 1,2 miliarde de călătorii
turistice; dintre acestea, 74,4% au fost către
destinații interne și restul în străinătate.
Cetățenii din Luxemburg, Malta, Belgia

Tabel 1
Destinații
turistice

Baleare și Catalonia. După Spania, cele
mai populate și populare destinații pentru
nerezidenți au fost Italia (199 de milioane
de nopți), Franța (124 milioane de nopți)
și Regatul Unit (119 milioane de nopți).
Cele patru țări însumează 55,7% din totalul
nopților petrecute de nerezidenți în UE28

Total
Litoral
Stațiuni
balneare
Stațiuni
montane
Delta Dunării
București și orașele
reședință de județe
Alte localități

Număr de
structuri
de cazare
8.849
765
594

Capacitatea
de cazare
(locuri)
353.308
80.263
36.173

2.374

65.025

286
1.543

7.645
91.685

2.887

72.517

Sosiri ale turiștilor
1.581.744
2.856.558
1.187.823
1.642.715
974.473
2.202.877
736.458
960.698

și Slovenia au preferat să viziteze alte țări
în procent covârșitor; în schimb, românii
și spaniolii (10% fiecare) au manifestat un
apetit scăzut de a călători peste hotare.
GERMANII ȘI BRITANICII DOMINĂ
CLASAMENTUL EUROPENILOR
CARE AU VIZITAT CONTINENTUL
Eurostat mai spune că rezidenții din
UE-28 au petrecut 2,6 miliarde de nopți în
vacanță în străinătate. Cei mai mulți turiști,
totalizând aproape 51,3% din totalul UE28, provin din Germania, aceștia petrecând
771 de milioane de nopți în afara granițelor
țării și din Regatul Unit, ai căror cetățeni

s-au cazat 564 de milioane de nopți în
străinătate ( fig.3). Ca nopți pe cap de
locuitor (indicator totuși neconcludent),
Luxemburg a fost statul ai cărui rezidenți au
petrecut cele mai multe nopți în străinătate
(22,3 nopți), urmat de Cipru (18,7 nopți/cap
de locuitor) și Irlanda (12,5). La polul opus
se află rezidenții din România, Bulgaria și
Grecia care au petrecut, în medie, mai puțin
de o noapte în străinătate.
SPANIA, LIDER ȘI ÎN PRIVINȚA
VENITURILOR OBȚINUTE DIN
TURISM
Cele mai mari venituri din turismul
internațional, în cifre absolute, au fost
înregistrate în Spania (54,7 miliarde euro),
Franța (38,3 miliarde euro) și Regatul Unit
(37,4 miliarde euro), urmate de Italia (36,4
miliarde) și Germania (33,8 miliarde). Ca
ponderi în PIB ale veniturilor provenite din
turism, pe primele locuri de situează Croația
(18,6 %), Cipru (13,7 %) și Malta (13,2 %),
țări în care acest sector reprezintă cea mai
importantă sursă de dezoltare. Cel mai
mare nivel al cheltuielilor pentru turismul
internațional s-a înregistrat în Germania
(72,1 miliarde euro), Regatul Unit (58,4
miliarde) și Franța (36,5 miliarde).
MAREA NEAGRĂ, VALEA
PRAHOVEI-POIANA BRAȘOV ȘI
STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE,
CELE MAI VIZITATE DESTINAȚII
TURISTICE DIN ROMÂNIA
Haideți să vedem cam pe unde se află
turismul nostru în această ecuație. În 2018,
arată ultima statistică a INS, România
dispunea de 8.849 de structuri de cazare.

Înnpotări ale turiștilor
3.337.541
5.897.215
2.322.441
5.596.081
2.066.310
3.600.639
1.973.344
2.298.952

Cele mai multe dintre acestea sunt pensiuni
agroturistice-2.821 de structuri de cazare,
hoteluri-1.613 și pensiuni turistice-1.709.
Capacitatea de cazare la nivel național este
de 353.308 locuri, cele mai multe dintre
acestea găsindu-se în București și celelalte
reședințe de județ (91.685 de locuri ) și pe
litoralul Mării Negre (80.263). (vezi tabel 1)
Numărul de sosiri ale turiștilor în
structurile de cazare, calculat însă la nivelul
anului 2017, a fost de 12.143.346. Cele mai
multe s-au înregistrat în unitățile de cazare
din București și orașele reședință de județe
(5.992.403 de sosiri), ceea ce poate să ducă
la concluzia că prevalează turismul de
afaceri, urmat de destinațiile turistice din
alte localități decât marile orașe (2.036.151),
zona
montană
(2.019.142),
litoral
(1.049.970), stațiuni balneoclimaterice
(945.257) și Delta Dunării (100.423).
Turiștii români și străini au petrecut
27.092.523 de nopți în vacanță în structurile
de cazare.
Destinațiile preferate au fost Bucureștiul
și celelalte capitale de județ (10.341.681
de înnoptări), litoralul Mării Negre
(4.316.379), stațiunile balneoclimaterice
(4.204.898), stațiunile montane (4.178.123),
alte localități, însemnând zonele unde se
practică agroturismul (3.841.108) și Delta
Dunării (210.334). (vezi tabel 2)
Cele mai vizitate au fost zonele și
obiectivele turistice din Regiunea Centru,
Sud-Est și Bucureștiul, respectiv, municipiul
București și județele Constanța, Brașov,
Prahova, Suceava, Sibiu, Mureș, Cluj,
Vâlcea, Bihor (peste un milion de nopți de
cazare fiecare). Aceste date ne indică faptul
că destinațiile turistice cele mai căutate
sunt litoralul Mării Negre, Poiana Brașov,
Predeal și Brașov, Valea Prahovei (Sinaia,
Bușteni, Azuga), mănăstirile din nordul
Moldovei, Clujul și salina Turda, Sibiu,
precum și stațiunile balneoclimaterice din
Vâlcea, Bihor, Mureș.
CE ȚĂRI DIN EUROPA AU PREFERAT
ROMÂNII ÎN 2018
Cele mai vizitate destinații de vacanță ale
turiștilor români pentru vara 2018 au fost
Turcia, Grecia și Spania, ale căror vânzări
au crescut cu 25% în primele nouă luni,
cu prețuri ale pachetelor charter pornind
de la 650 de euro/persoană. Turcia a avut
o pondere a destinațiilor de aproape 40%,
Grecia 34%, iar Spania- undeva în jur de
19-20% din pachetele charter. În acest
clasament al preferinței românilor urmează
Portugalia, Italia, Franța, Anglia și Bulgaria.
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UN BINEMERITAT OMAGIU – CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE
1918 ȘI SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEI – ADUS PRINTR-UN CONCERT
SIMFONIC DE EXCEPȚIE DE FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI
Alexandru Bădulescu; www.ziarulploiestii.ro

S

âmbătă, 1 decembrie a.c.,
începând de la ora 19.00, în
renumita sală de concerte ”Ion
Baciu” a filarmonicii ploieștene,
orchestra simfonică - instituţie
înfiinţată la 18 decembrie
1952, sub autoritara baghetă a
eminentului dirijor permanent
Radu Postăvaru – doctor în
muzică, prof.dr. asociat la catedra
de specialitate a Universităţii
Naţionale de Muzică București, a
oferit publicului iubitor al marei și
adevăratei muzici, un remarcabil
concert simfonic, în programul
căruia au fost înscrise opusuri de
referinţă din literatura concertantă
pentru vioară și orchestră: Balada
pentru vioară și orchestră de
George Enescu, Balada pentru
vioară și orchestră opus 29 de
Ciprian Porumbescu și Hora
staccato de Grigoraș Dinicu, iar
din marele repertoriu simfonic
clasic și contemporan românesc
două lucrări capodoperă: Poemul
simfonic „Cântarea Basarabiei”
pentru cor bărbătesc și orchestră
și Poema română opus 1 de
George Enescu.
Și-au dat concursul: renumita
violonistă Simina Croitoru – fiica
celebrului violonist concertist
prof. dr. Gabriel Croitoru, distinsă
cu Marele Premiu la Concursul
naţional de interpretare și creaţie
Muzicală Paul Constantinescu
Ediţia 1987, când era elevă în
clasa a I-a la Liceul de Muzică
George Enescu din București.
În palmaresul său artistic se află
zeci de premii primite la alte
importante competiţii și olimpiade
de specialitate. În prezent, este
doctorand
la
Universitatea
de Muzică din București.
Partea vocală a fost susţinută
de corul Filarmonicii „Paul
Constantinescu” din Ploiești,
condus de dirijorul Eduard Dinu,
fiu al localităţii Urleta, din judeţul
Prahova, absolvent al secţiei de
dirijat academic de la UNMB.

Programul a debutat cu
incontestabila bijuterie muzicală
pentru vioară și orchestră: Balada
de George Enescu, lucrare scrisă
în anul 1895, când genialul
compozitor și interpret român se
afla la studii de perfecţionare la
vestitul Conservator de Muzică
din Paris (1895-1899).
După această lucrare de
excepţie, solista Simina Croitoru
a continuat a prezenta publicului
și celelalte două lucrări de
referinţă pentru vioară: Ciprian
Porumbescu – Balada pentru
vioară și orchestră op. 29, Grigoraș
Dinicu – Hora staccato.
Renumita violonistă Simina
Croitoru a demonstrat și cu
acest prilej – pe lângă realul său
talent, temeinica sa pregătire de
specialitate, însușită în cadrul
studiilor de la Colegiul Naţional
de Muzică „George Enescu”
și catedra de profil din cadrul
UNMB, precum și la diverse
cursuri de perfecţionare din
străinătate (printre care un an la
excepţionala Academie de Muzică
„Frantz Liszt” din Weimar –
Germania).
Numeroasele
recitaluri
și
concerte susţinute în ţară cu
aproape toate filarmonicile și
orchestrele simfonice, precum și
într-o serie de turnee artistice ce au
avut loc în ţări cu puternice tradiţii
artistice: Italia, Austria, Germania,
Elveţia, Cehia, Ungaria, Turcia etc,
pretutindeni publicul și presa de
specialitate remarcând la unison
„măiestria tehnică”, expresivitatea,
forţa și farmecul seducţiei,
virtuozitate în parcurgerea celor
mai dificile pasaje ale discursului
muzical.
Partea I-a a programului s-a
încheiat cu o lucrare simfonică
mai puţin cunoscută: Poemul
simfonic Cântarea Basarabiei
pentru orchestră și cor bărbătesc,
de Paul Constantinescu. Această
remarcabilă creaţie a fost scrisă

de nemuritorul compozitor Paul
Constantinescu în luna iulie
1941, la numai câteva zile după
ce armata română – angajată
în cel de-al Doilea Război
Mondial a izbutit să elibereze
și să recupereze acest străvechi
pământ românesc, știut fiind că în
urma Protocolului secret semnat
de ministrul afacerilor externe
german Ribentrov și omologul
său sovietic. Molotov, pe baza unei
note ultimative de la sfârșitul lunii
iunie 1940, teritoriul Basarabiei
fusese din nou ocupat abuziv, de
data aceasta de statul sovietic.
Această măreaţă victorie a
armatei române l-a încântat
pe distinsul compozitor Paul
Constantinescu
care,
graţie
intervenţiilor
genialului
compozitor George Enescu la
mareșalul Antonescu, a obţinut
rămânerea în ţară și anularea
ordinului de concentrare pentru
linia întâi de front (ordin primit
la sfârșitul lunii februarie 1941),
întrucât în urma absolvirii Scolii
de ofiţeri în rezervă din Ploiești,
avea gradul de sublocotenent și
pe nedrept implicat în calitate de
simpatizant al rebeliunii legionare
din ianuarie 1941.
Această importantă creaţie –
comentată în mod profund de către
excelentul om de știinţă muzicală
acad. Octavian Lazăr Cosma
(studiu publicat în revista Muzica
nr. 4 din 1983), a fost prezentată în
prima audiţie chiar în vara anului
1941 de către ansamblul artistic
al armatei în câteva orașe, printre
care și municipiul Timișoara.
După 1944, compozitorul Paul
Constantinescu a trăit clipe
îngrozitoare, deoarece în ţară până
în 1958 se aflau trupe militare
sovietice. În această critică situaţie,
partitura acestei creaţii a fost
ascunsă într-un spaţiu protejat din
locuinţa regretatului maestru Ion
Dumitrescu – președintele Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor

din România în perioada 1955
19551977. După trecerea acestuia în
lumea veșnică, distinsa sa fiică,
celebra
pianistă
concertistă
Ilinca Dumitrescu, aranjând în
bibliotecă opera ilustrului său tată,
a descoperit ascunsă și partitura
acestei importante creaţii, pe care
a oferit-o maestrului Octavian
Lazăr Cosma, pentru studiu și
publicare. Un exemplar copie a fost
oferit și Muzeului Memorial „Paul
Constantinescu”, care l-a expus în
cadrul expoziţiei permanente a
instituţiei.
Recent, datorită conducerii
Uniunii Compozitorilor, această
lucrare a văzut lumina tiparului
într-un număr de o sută de
exemplare, care urmează a fi
difuzate instituţiilor muzicale din
ţară și de peste hotare.
Concertul
omagial
s-a
încheiat în mod magistral,
prin interpretarea exemplară a
primului opus semnat de genialul

compozitor George Enescu –
Poema română, a cărui primă
audiţie absolută , a avut loc la Paris
în 1898, sub bagheta ilustrului șef
de orchestră Eduard Colonne.
Succesul a fost enorm, greu
de exprimat în cuvinte, presa
franceză afirmând că „un nou
Mozart a apărut pe cerul muzicii
universale – George Enescu din
România.
La câteva zile, acest prim opus
a răsunat sub bagheta autorului
și în capitala ţării – România,
eveniment care s-a înscris cu
litere de aur în istoria muzicii
naţionale.
Sincere
felicitări
dirijorului Radu Postăvaru și
conducerii filarmonicii – director
Vlad Mateescu, corului bărbătesc
pentru impresionantul debut,
precum și colectivului orchestrei,
care a onorat, cu brio, cele două
importante evenimente din istoria
contemporană a României.

Remedii de casă simple şi eficiente:

CERENŢEL, CRĂIŢE, COADA-RACULUI –
Cămara cu plante TREI FLORI GALBENE BINEFĂCĂTOARE

C

onsiderate de mulţi doar simple
plante ornamentale, nu puţine dintre
florile pe care le întâlnim mai pretutindeni,
în locuri necultivate, în jardiniere, parcuri
sau grădini, au nebănuite efecte terapeutice,
putându-ne fi medici de nădejde.
Iată trei dintre acestea, toate viu colorate
în galben, și efectele lor binefăcătoare
asupra organismului. Unele pot fi chiar
culese în acest sezon, altele cumpărate
de la plafar sub formă de pliculeţe pentru
infuzat, pulbere sau tinctură.
Cerenţelul, leac de inimă rea
Așa este considerată această plantă cu
mici flori galbene, cu cinci petale, de la care
în scop terapeutic se folosește rădăcina,
recoltată
în
septembrie-octombrie.
Depresia, melancolia, astenia fizică și
psihică pot fi alungate bând pur și simplu
ceai de cerenţel. Pentru a te bucura de un
asemenea efect, va trebui să bei zilnic 1-2
ceșcuţe cu infuzie, durata unei astfel de cure
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fiind de șase săptămâni.
Ceai de cerenţel. Se
to
toarnă
200 ml apă fierbinte
peste două linguriţe de rădăcină măcinată
de cerenţel, se lasă la infuzat un sfert de oră
și se bea neîndulcit, pe stomacul gol.
Alte recomandări. Având acţiune
dezinfectantă și calmantă, la ajutorul
ceaiului de cerenţel poţi apela și în caz
de afecţiuni ale stomacului, crampe
intestinale, diaree de natură infecţioasă,
vărsături provocate de tulburări biliare,
stări febrile. Datorită uleiului volatil pe
care îl conţine rădăcina de cerenţel, ceaiul
are efect binefăcător și asupra sistemului
imunitar. În caz de inflamaţii la nivelul
gingiilor, gâtului sau mucoasei bucale, se
poate face gargară, de trei ori pe zi, cu ceai
călduţ de cerenţel.
Crăiţele, apărătoarele ochilor
Stai mult la calculator sau desfășori o
activitate care îţi suprasolicită ochii? Îţi vin
în ajutor florile de crăiţe. Frumoasele flori
viu colorate în galben, portocaliu sau roșu,
care ne încântă privirea din mai și până în
octombrie, cunoscute mai ales ca plante

ornamentale crescute în jardiniere, parcuri
și grădini, au proprietăţi terapeutice de
excepţie.
În scop terapeutic se folosesc florile.
Preparatele fitoterapeutice din acestea
au acţiune antispastică și hipotensivă,
reglează tensiunea intraoculară și
circulaţia sanguină la nivelul retinei,
combat oboseala oculară, scad tensiunea
oculară, fiind indicate celor cu glaucom,
scăderea acuităţii vizuale, miopie și în
forme neevoluate de retinită pigmentară.
Ceai de crăiţe. Se toarnă o cană cu apă
fierbinte peste o linguriţă de flori uscate
de crăiţe și se lasă la infuzat timp de trei
minute, după care se strecoară. Se beau 2-3
căni pe zi. Un asemenea ceai poate fi folosit
și în comprese aplicate pe pleoape.
Alte recomandări. Apreciate mai sunt
crăiţele și pentru acţiunea vermifugă și
purgativă.
Coada racului, pentru zile critice
Frunzele acestei plante, cu tot cu codiţe
(partea care se folosește în scop terapeutic),
pot constitui un remediu excelent în caz

de neplăceri femeiești: scurgeri vaginale,
hemoragii, menstre abundente, stări de
nervozitate și indispoziţie pe perioada
ciclului menstrual.
Ceai de coada-racului. Se toarnă
peste două linguri de pulbere de plantă o
jumătate de litru de apă fierbinte și se lasă
la infuzat timp de 20 de minute, după care
se strecoară. Se bea călduţ, în trei reprize,
după mesele principale.
Alte recomandări: afecţiuni ale cavităţii
bucale, diaree și anemie, artrită, colici
stomacale.
Cataplasmă alinătoare
Menstre dureroase? Iată un remediu la
îndemână ce te-ar putea scăpa de această
problemă. Se umple un săculeţ din fibre
naturale cu 150-200 g de plantă uscată. Se
încălzește pe aburi, după care se aplică pe
abdomenul dureros. Acoperă cu o eșarfă
de lână și, stând culcată în pat, așteaptă să
acţioneze. O asemenea umplutură se poate
reîncălzi de 2-3 ori.
Coada-racului este și un antitusiv
eficient.

Ziarul Ploiestii

INEDIT

„FAKE NEWS”:

UN NUME NOU PENTRU O „ARMĂ” VECHE

F

enomenul știrilor false a
fost folosit din cele mai
vechi timpuri pentru a crea haos
și neîncredere, pentru a submina
adversari. Ceea ce diferă în prezent
este tehnologia care aduce cea mai
mare schimbare de la inventarea
tiparului
încoace.
Revoluţia
digitală a creat un peisaj nou.
Fiecare utilizator de smartphone a
devenit un om mult mai informat,
asta e cert, dar nu și mai bine
informat. Mulţi sunt, de fapt, mult
mai bine dezinformaţi, din două
cauze. Prima, oricine postează
orice îi trece prin cap. Savantul
italian Umberto Eco spunea că
idiotul satului a căpătat voce în
comunitate și mai este și ascultat.
A doua, grupuri organizate
răspândesc în mod sistematic știri
false sau parţial false urmărind
diferite scopuri, de cele mai multe
ori politice. Pentru cei care au
analizat foarte atent oportunităţile
pe care le oferă tehnologia a devenit
clar că posibilităţile de manipulare
a oamenilor sunt în acest moment
nelimitate. Organizaţii și state
care vor să influenţeze opiniile
populaţiei dintr-o altă ţară, pot
să o facă. Conceptul „fake news”
a devenit o provocare pentru
furnizorii de informaţii corecte
din întreaga lume. Mass-media
și reţelele de socializare sunt
invadate de știri false furnizate
sub masca unor fapte, situaţii sau
evenimente adevărate. Fenomenul
a devenit și în România un urmaș
al propagandei și dezinformării.
Cuvintele cele mai des întâlnite
atunci când ne referim la
„fake news” sunt manipulare,
propagandă,
dezinformare,
ideologie, bani.
Manipulare, pentru că se
încearcă influenţarea opiniei
publice prin diferite mijloace
prin care se impun anumite
comportamente;
propagandă,
pentru că de multe ori prin știrile
false se încearcă răspândirea
unei anumite doctrine pentru a
se câștiga adepţi; dezinformare
deoarece, în mod voit, se induce în
eroare opinia publică; ideologie,
pentru că se încearcă impunerea
unui anumit sistem de idei sau
concepţii, și bani deoarece „fake
news” pot avea scopul obţinerii de
venituri financiare. Contracararea

acestui proces în continuă
dezvoltare se poate face, în primul
rând, prin educaţie și cunoaștere.
Termenul presupune publicare
a știrilor false sub masca unor știri
adevărate. Principalele vehicule de
propagare a știrilor false sunt massmedia și reţelele de socializare. O
analiză a știrilor difuzate în ultimele
luni ne indică existenţa unui
război de tip hibrid, în care știrile
false sau exagerările au devenit
una din armele cele mai eficiente.
Reuniunea Bilderberg de anul
acesta a alocat o secţiune discutării
realităţilor din lumea „post-truth”
(post-adevăr).
Post-adevărul
definește o perioadă de timp sau
o situaţie în care faptele reale
devin mai puţin importante decât
ceea ce crede o anumită persoană
care
reacţionează
emoţional
într-un context al nesiguranţei și
neîncrederii. Dan Diaconu, unul
dintre cei mai urmăriţi analiști de
pe reţelele de socializare românești,
afirma recent: „Post-adevărul este o
noţiune mult mai complexă. Este o
minciună? Cu siguranţă da. Este un
adevăr? Poate! Din acest aparent joc
bizar rezultă întreaga complexitate
și, în același timp, perversitate a
acestui fenomen. Post-adevărul
nu-i un adevăr și nu e minciună, e o
întrepătrundere a celor două noţiuni
cu un rezultat monstruos. Postadevărul nu-i chiar o minciună, dar
nu este un adevăr”.
MOTIVAŢIILE
FURNIZORILOR DE ȘTIRI
FALSE
Dezbaterea despre metodele
prin care putem face faţă acestui
model de gândire – în care ce
noi credem sau vrem să credem
este mai important decât faptele
obiective – a cuprins și România.
La nivel internaţional, dezbaterea
a fost provocată în contextul
votului pentru Brexit din Marea
Britanie și alegerii lui Donald
Trump ca președinte al Statelor
Unite ale Americii. În România s-a
manifestat în special în perioada
electorală din 2016, dar și în timpul
protestelor din februarie 2017. De
altfel, fenomenul „fake news” s-a
dezvoltat și propagat cel mai bine
în timpul unor evenimente sau
situaţii limită, cu efect important
asupra
consumatorilor
de
informaţie.

Sit-urile
Sit
urile din România care
promovează știri false pretind
că sunt platforme de știri
independente, însă le lipsește
transparenţa: nu prezintă detalii
despre autori și despre redacţie,
nu citează surse credibile și nu
oferă informaţii ce pot fi verificate.
Toate, însă, susţin că prezintă
adevărul. Mediul online este
locul în care ajung informaţiile
despre orice și oricine, fără ca
cineva să verifice înainte dacă
sunt adevărate sau false. Daniel
Davide, profesor universitar
doctor la Universitatea BabeșBolyai din Cluj-Napoca, autorul
lucrării „Psihologia poporului
român” subliniază în acest sens că
„Oamenii cred că există două etape
de gestionare a unei informaţii noi.
1. primești informaţia și o înţelegi;
2. stabilești valoarea ei de adevăr.
Studiile sugerează însă că lucrurile
sunt diferite: în momentul în care ai
înţeles informaţia nouă, consideri
în mod automat că este adevărată.
De foarte multe ori, nu se mai
ajunge la etapa a doua și atunci
ajungi să consideri că este adevărat
tot ceea ce ai înţeles”.
„MINCIUNA PROMOVATĂ
LA NESFÂRȘIT DEVINE
ADEVĂR”
Informaţiile false influenţează
comportamentul chiar și atunci
când oamenii știu că sunt false.
Același autor susţine că minciuna
are în mod automat și inconștient
un efect asupra comportamentului.
Acesta este și motivul pentru
care sunt propagate știrile false:
„furnizorii” știu că la un moment
dat vor avea efect. De aici, și
maxima: dacă spui o minciună
îndeajuns de mult, ea devine
adevăr”.Daniel David recomandă
ca, așa cum nu ne expunem la
radiaţii sau la alimente alterate,
ar trebui să evităm expunerea la
informaţii false.
O clasificare a categoriilor de
site-uri care postează conţinut ce
trebuie evitat le-ar include pe cele
care promovează:
- știri false (cu informaţii
inventate);
- știri care induc în eroare –
pornesc de la fapte, însă sunt
scoase din context și primează
caracterul de senzaţional;
- știri partizane – interpretări

ale unor date reale, care sunt
manipulate pentru a corespunde
unei agende;
- știri-momeală (clickbait) –
titluri șocante/senzaţionale ce
îndeamnă cititorul să le acceseze
dar care, de regulă, nu includ
informaţii de natură să susţină
promisiunile din titlu.
Mediul în care astfel de știri
sunt răspândite cel mai frecvent și
facil este constituit de reţelele de
socializare, în special platforma
Facebook,
informaţiile
fiind
distribuite indiferent de sursa de
provenienţă.
CUM SE REALIZEAZĂ
PROPAGAREA ȘTIRILOR
FALSE VIRALE
- apelul la surse citate sub
protecţia
anonimatului
sau
trimiteri la site-uri obscure;
- utilizarea de titluri șocante/
bombastice și a unui stil evaziv de
relatare;
- nerespectarea sursei primare
a informaţiei sau, în cazul în care
este menţionată, distorsionarea
unor elemente (de exemplu,
nu este citat numele autorului
articolului, ci sunt invocaţi
„jurnaliștii” respectivei surse de
presă);
- utilizarea de pseudonime;
- lipsa unui punct de vedere
(reacţii), fie oficial, fie al părţilor
implicate;
- pentru a da credibilitate,
se pornește de la menţionarea
unui
eveniment
real
(de
exemplu: demonstraţie, ședinţă
parlamentară etc.) și se introduc
informaţii false despre desfășurare,
participanţi, conţinut;
- readucerea în atenţie a unor
date vechi, chiar dacă sunt reale, și
scoaterea acestora din context;
- utilizarea de elemente
multimedia (foto-video) fără
precizarea datei sau locului în care
au fost realizate.
MINI GHID DE CRITERII
PENTRU A RECUNOAȘTE O
ȘTIRE FALSĂ
* Comparaţi felul în care mai
multe surse transmit aceeași știre:
vă va ajuta la stabilirea procentului
de adevăr. Informaţiile provenite
dintr-o singură sursă nu sunt
suficiente pentru a trage concluzii.
De exemplu, încercaţi să priviţi
mai multe posturi TV de știri,
chiar și atunci când nu sunteţi de
acord cu susţinerea politică pe care
acestea o manifestă. Vă va fi mai
ușor să decideţi prin raţionamente
proprii ce fel de „adevăr” doriţi
să abordaţi. Când accesaţi un
articol publicat în reţelele sociale
încercaţi să vă convingeţi că are o
bază reală înainte de a-l transmite
mai departe. Vă faceţi un bine dvs
pentru că nu vă va atrage nimeni
atenţia asupra greșelii făcute, dar
și celor din jur,care vor primi o
informaţie corectă;
* Evitaţi sursele mass-media
care oferă informaţii false: când
se întâmplă să vezi o știre falsă,
schimbă postul. Faptul că știi că
este vorba despre o știre falsă îţi
dă iluzia că ai putea s-o controlezi.
Greșit, ea te controlează pe tine;

Moto: „Să apelezi la toate
cuceririle știinţelor pentru a
cunoaște punctele slabe din
psihologia individului și a
mulţimilor. În același timp să le
discreditezi prin media, astfel
ca poporul să nu creadă în
mijloacele și strategiile statale
de manipulare”
(Noam
Chomsky:
Cele
10 principii ale manipulării
maselor)
* Încercaţi diversificarea
„meniului”: să trecem dincolo de
digital, să urmărim și mass-media
tradiţionale, oricât de mult și-ar fi
pierdut acestea credibilitatea, să
dăm atenţie și punctelor de vedere
cu care nu suntem de acord, chiar
să căutăm astfel de informaţii și
puncte de vedere.
* Acceptaţi faptul că nu tot
ce se transmite și pare adevărat
este adevărat 100%: încercaţi
să trageţi concluzii doar atunci
când aveţi certitudinea că
informaţiile primite sunt reale și
se pot regăsi pe mai multe canale
de comunicare. Probabil că aţi
întâlnit persoane care au încredere
absolută în tot ceea ce transmite
un anumit post de televiziune
sau un anumit jurnalist. Nu este
suficient astăzi. Câteodată poţi
fi păcălit de tonalitatea folosită
de cineva, de mimică, de emoţia
transmisă, dar fără a cunoaște
tehnici de manipulare pe care
aceștia le studiază aprofundat poţi
fi păcălit foarte ușor;
* Evaluaţi sursele citate în
material;
* Verificaţi data la care se face
referire în material;
* Procedaţi la coroborarea
informaţiilor;
* Nu vă lăsaţi seduși de
simplitate sau complexitate duse
la extrem;
* Alegeţi să postaţi pe reţelele
sociale adevărul, asigurându-vă
că acesta nu este trunchiat;
*
Depășiţi
propriile
prejudecăţi;
* Citiţi cărţi ce abordează
diverse subiecte: acestea deschid
orizonturi noi prin prisma cărora
gândirea noastră nu mai poate fi
manipulată;
* Îndrăzniţi să folosiţi
raţionamentul personal: nu vă
lăsaţi conduși doar de enoţii,
de intuiţie. Abordaţi o gândire
analitică, argumentativă. Încercaţi
să analizaţi informaţiile prin
propriile filtre. Aveţi dreptul de a
avea opinii diferite de ale celorlalţi.
CONCLUZIE
Devine evident că societatea
noastră democratică nu a fost
pregătită să se apere în faţa acestui
tip de ameninţare care ţine de sfera
războiului hibrid. Orice avans
tehnologic a avut potenţial benefic
și potenţial distructiv. A depins de
modul în care societatea a înţeles
să folosească noile tehnologii.
De data aceasta, știrile false și
manipularea în masă vor fi extrem
de greu de controlat. Așadar, mare
atenţie la ce citiţi pe internet, la
ce auziţi și ce repetaţi.
Colonel (r) Liviu GĂITAN
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UNDE-S, LA O SUTĂ DE ANI, EPIGONII
ACTULUI UNIRII DE LA CHIȘINĂU?
D
e 1 Decembrie am fost de două ori mândru că sunt român. O dată pentru că, de zece ani și mai bine, eu și familia mea, suntem români cu acte în regulă. Și încă o
dată pentru cum am văzut România la București și Alba Iulia. Și asta chiar dacă nu am fost invitat niciodată la Cotroceni, nu mi s-a prins în piept nici o distincție,
ca și altor colegi care fac mai multă gălăgie decât treabă bună. Pur și simplu de ceva ani scriu pentru „Ziarul Ploieștii” despre actualitatea social-politică din cel de-al
doilea, până una alta, stat românesc. Și când dau de o carte bună, care cuprinde între paginile ei valori incontestabile, naționale sau universale, procur două trei exemplare
în plus, ca să las câteși una și în casele celor peste 30 de nepoți și strănepoți pe care îi am. Ca să știe și ei de unde se trag și cine sunt.
Pagină coordonată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploiestii.ro
Și totuși…

ORE DE MÂNDRIE PENTRU SIMPLE
GESTURI DE UNIRE
Și totuși, dincolo de orele de mândrie
pentru Patria mea, câteva gânduri amare
mi-au umbrit sentimentul de mândrie că
România este „un colț din Grădina Raiului”
sau „Grădina Maicii Domnului”. Și nu din
cauză că cineva critică înălțarea Catedralei
Mântuirii Neamului – chipurile, cu acești
bani s-ar fi construit sau modernizat câte
spitale? (Oricât de nesocotită mi-ar considera
acei cineva părerea, eu cred că maladiile fizice
sunt mai ușor de tratat decât cele morale,
spirituale.) Nici pentru că de Ziua Națională
a României mulți români au huiduit-o pe
Viorica Dăncilă sau grupuri de protestatari
ar fi huiduit efectivul Jandarmeriei Române
participant la paradă. Mă rog, multe din ce
s-au întâmplat în anul Centenarului se va
fi judecat în alte dimensiuni, firește nu cu
Ordonanța 13 sau alte legi și OU. Ci am rămas
amărât de cum a fost „onorat” Centenarul
Unirii la vârfurile piramidei politice de la
Chișinău.
Și parcă ar fi trebuit să mă bucur. Zeci de
mii de basarabeni au participat la festivitățile
de la Alba Iulia și au cerut Unirea. La
Chișinău, tinerii de la UNIREA-ODIP au
reușit să anihileze intenția președintelui
Dodon de a șterge urmele Cimitirului
Eroilor români de pe prospectul Decebal și,
împreună cu alte ONG-uri și lume bună,
au demarat reabilitarea lui. La Chișinău și
Soroca s-a jucat Hora Unirii, o avanpremieră
a spectacolului„ Reaprindeți, flacăra” a avut
loc la Nisporeni, Ungheni și Orhei. Până și la
Bălți, capitala de nord a Republicii Moldova,
asediată încă de o administrație cu înverșunat
spirit rusesc, au avut loc manifestații festive
unioniste. Că în ajun de 1 Decembrie 100
de cetățeni ai Republicii Moldova au devenit
cetățeni români cu acte în regulă – în prezența
unor înalți oficiali de stat, reprezentanți ai
frontierei și conducerii Agenției Naționale
pentru Cetățenie, 100 de basarabeni au jurat
credință statului român, cu mâna pe Biblie și
Constituția României, și au cântat, alături de
artiști de renume, melodii patriotice. Chiar și
la Comrat, la singurul liceu de limbă română
au avut loc festivități în același spirit.
Ar fi trebuit să mă bucur că primarul
Iașului, Mihai Chirica, în contextul
Centenarului Unirii, a demarat o campanie
de strângere a semnăturilor care să deschidă
calea unirii Republicii Moldova cu România
printr-o inițiativă civică de revizuire a
Constituției – introducerea unui preambul
care prevede „dezvoltarea și afirmarea
națiunii române, în concordanță cu istoria
poporului nostru, cu normele de morală și
de drept internațional în vigoare… alături
de celelalte popoare ale Europei civilizate”.
Și că însuși președintele Academiei Române,
Ioan-Aurel Pop, a semnat pentru Unirea
României cu Republica Moldova – în cadrul
vernisajului „Desăvârșirea statului național
unitar român”, a spus un „DA” răspicat pentru
Reîntregirea Țării. „Se vor întoarce Acasă, pe
1 Decembrie, frații noștri de peste Prut. Vor fi
mai puternici, mai încrezători și vor cere ceea
ce le aparține de drept: o Românie Reîntregită”,
a consemnat reputatul istoric.
VÂRFUL PIRAMIDEI DE LA CHIȘINĂU
LIPSĂ LA APELUL CENTENARULUI
UNIRII
Și totuși… Gustul amar vine din lipsa –
absolută! – la festivitățile consacrate celor
100 de ani de la reîntregirea României a
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oficialilor din vârful piramidei politice de la
Chișinău. Nici unul prezent, nici pe un mal,
nici pe altul. Și nici o fleandură de manifestare
oficială cu această ocazie în cea de-a doua
capitală românească. Singurul „gest” a fost
iluminarea în culorile tricolorului a clădirilor
Parlamentului, Teatrului Național „Mihai
Eminescu”, primăriei.
Mi s-ar putea reproșa că, uite, spicherul
Andrian Candu a felicitat autoritățile
României, dar și pe toți românii, de
pretutindeni, cu ocazia zilei României.
Chiar în plenul legislativului, la începutul
ședinței din 1 decembrie, menționând
că „se marchează un eveniment foarte
important, cu elemente istorice, și pentru
Republica Moldova – Ziua României și a
românilor de pretutindeni”. Asta numai
pentru că „România a stat mereu, și la bine,
și la rău, alături de Republica Moldova”? Și
vicepreședintele Iurie Leancă a postat pe
pagina sa de Facebook (?!) o înregistrare
video, prin care transmite felicitări și aceleași
mulțumiri românilor, menționând mai multe
proiecte importante realizate cu suportul
financiar al României.
Dintr-o obligație pur diplomatică,
și nicicum dintr-o pornire profund

încearcă să mintă un electorat manipulat și
să flirteze grobian cu un alt segment al lui
(acel care face jocurile războiului hibrid al
Moscovei) pentru a obține cât mai multe
voturi și a se menține cât mai mut la putere.
Ca să nu-și piardă fotoliile, sunt gata să-l
mintă și pe Dumnezeu!
PROROC ÎN PROPRIA ȚARĂ SAU
STRĂIN ÎN PARTID?
Și totuși, câteva sclipiri de lumină au licărit
în aceste zile și de-asupra clasei politice de la
Chișinău. Mai drept de-asupra executivului.
Că și în guvern au fost și sunt adepți a
unirii celor două state românești știam mai
de demult. Dar de astă dată m-au surprins
plăcut doi oficiali din vârful executivului.
Premierul Pavel Filip a început să se
bucure de tot mai multă apreciere (sau
cum mai califică sondajele „încredere”)
în rândul populației de pe malul drept al
Prutului. Poate pentru că este unul dintre
primii fruntași ai PD care nu ezită să pronunțe
„limba română” și că este primul executiv
are a dat aviz pozitiv schimbării denumirii
limbii din moldovenească în română în
articolul 13 al Constituției. Însă ultimele lui
declarații par să-l plaseze într-un nou primplan al politicului de la Chișinău, care-i pot

sentimentală,
de identitate,
„o
l a spiritului
l d
d
felicitare pentru țara vecină, România”
a adresat și președintele PDM, Vlad
Plahotniuc. Tot pe pagină de Facebook,
numind România țară-soră, cu care „avem
multe lucruri în comun, tradiții, valori, care
de multe ori ne-au oferit multe provocări și
de multe ori ne-a pus la încercare. Ceea ce
vom păstra mereu este certitudinea prieteniei
sincere, care leagă țările noastre.” Așa, deci,
doar „prieteni” și nimic mai mult! În numele
„poporului Republicii Moldova” (unul aparte
de cel de peste Prut?!) și al său personal, a
adresat „cele mai sincere felicitări însoțite
de alese urări de bunăstare și prosperitate
pentru poporul român (altul decât cel de pe
malul drept?!) și Igor Dodon, cel care deține
funcția de președinte al Republici Moldova.
În timp ce guvernatorii a 21 de state ale
SUA au emis cu multe zile înainte proclamații
oficiale prin care felicitau România cu ocazia
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la
1918, oficializând și în statele lor ziua de 1
Decembrie 2018 drept Ziua Aniversării a 100
de ani de la Unirea Românilor, la Chișinău
cei care se știu români (nu mă îndoiesc de
acest lucru), dar se declară moldoveni sau
„Pro-Moldova” nu au avut curajul de mai
mult. Sunt în campanie electorală și nu-și
pot permite nici sinceritatea unor sentimente
patriotice (pe care s-ar putea să nu le aibă),
nici recunoașterea adevărului istoric, care
deja nu mai depinde de nici un vot politic,
pretins liber și democratic. Mai drept,

aduce
dividende
Dacă
d
d
d d nu numai politice.
l
la București, în cadrul conferinței de presă
prilejuite de cea de-a patra ședință comună
a guvernelor s-a produs cu declarații care
depășesc festivismul și frăția declarativă, la
Chișinău, postul TVR Moldova la descoperit
cu câteva mărturisiri oarecum surprinzătoare.
Îmbrățișând un „pragmatism” pe care-l
împărtășesc mai mulți politicieni de pe malul
drept al Prutului, la București premierul
Filip, a vorbit nu numai despre împrumutul
salvator de 150 de milioane de euro, pe care
Guvernul de la Chișinău l-a primit din partea
României în 2016, dar și a punctat mai evident
momente ca „istoria, cultura, limba, valorile
comune”, „Ziua Marii Uniri”, „Autostrada
Unirii” și chiar cum vede dânsul reunirea
ambelor state românești. Pronunțându-se
împotriva „trendului” de azi („să strigi și să
te declari pentru unire”), s-a declarat pentru
o abordare mai pragmatică a aceluiași scop.
„Ne dorim ca această Unire să se producă în
baza interconectării în diferite domenii. Să
ne integrăm sistemul de transport, sistemul
de comunicare, sistemul de mediu, să ne
integrăm sistemul de securitate sau cele
de educație și cultură. Ne dorim un spațiu
comun de comunicare, astfel ca cetățenii
nici să nu resimtă că au trecut dintr-o țară
în alta”. Sau: „Peste 900 de grădinițe au fost
renovate cu suportul României. Sunt foarte
multe proiecte importante realizate. În așa
mod vedem noi Unirea. E simplu. Avem
același sânge, iar acum avem ocazia să

restabilim sau să construim împreună rețele
după modelul sistemului sanguin. Să avem
un sistem interconectat, astfel încât inimile
din cele două capitale să bată în același ritm”.
Metaforic, poetic, vor califica până în seară
unii editorialiști. Ca numai peste o zi să ia act
de o declarație neașteptată, deloc metaforică.
„Nu am ascuns niciodată acest lucru –
gândesc românește și consider că am sânge
de român, așa cum au avut-o părinții mei”,
a mărturisit Pavel Filip în cadrul emisiunii
„Punctul pe azi” de la TVR-Moldova.
„Relația cu România este foarte importantă
pentru mine, mai mult decât pentru alții, din
simplu motiv că provin dintr-o familie care
a fost divizată de sârma ghimpată. O parte
din frații tatălui meu au rămas la București,
tata a rămas în Chișinău. Eu am trăit această
tragedie, pentru că am văzut aceste suferințe.
Mulți ani mai târziu li s-a permis o dată pe an
să se vadă. Îmi aduc aminte de aceste revederi
pline de lacrimi și emoții. Unchiul meu a
fost conducătorul Uniunii Basarabenilor la
București, un lucru foarte curajos pe timpul
comuniștilor”. Și a mai punctat o dată în
plus, și în cadrul emisiunii, cum vede Unirea
celor două maluri: „Chestiunea Unirii eu o
privesc și prin prisma căderii cortinei de fier,
cortinei de pe Prut. Să fim în continuare întrun spațiu comun, liber, să ne regăsim într-un
spațiu unde există valori, dar nu frontiere”.
PÂNĂ LA URMĂ CINE VA FACE
UNIREA – PARTIDELE SAU
PERSONALITĂȚILE?
Toate acestea sunt oare cu știința
coordonatorului, de care se spune că
premierul este foarte apropiat, sau se va trezi
într-o zi cu aripile retezate prin mecanisme
care au fost aplicate și altor personaje politice?
se întreabă acum aceeași mass media. Nu mai
e mult până să descifrăm și această enigmă.
Deocamdată premierul are un susținător
tot atât de ferm și pragmatic – ministrul
economiei și infrastructurii, care a declarat,
tot în aceste zile, că își dorește ca Autostrada
Unirii să treacă Prutul și să ajungă până la
Chișinău. Da, este Chiril Gaburici care a
fost demis din funcția de premier pentru că
și-ar fi falsificat diploma de BAC, dar care a
demonstrat că poate face treabă bună mai
bine ca unii care au diplome de înalte studii.
În rest, pe 1 decembrie la Chișinău și-a
ținut lucrările Congresul V al Partidului
Liberal, „cel mai unionist partid”, cum crede
deja ex-liderul PL Mihai Ghimpu. Ce l-a ales
în funcția de președinte pe Dorin Chirtoacă,
căruia, cu doar o zi înainte, Curtea de Apel
i-a anulat toate restricțiile impuse în dosarul
parcărilor cu plată. O dublă premieră – și nu
atât decizia din senin a instanței de judecată,
cât primul caz când moșul lasă moștenire
nepotului …un partid politic.
Târziu, va scrie media de la Chișinău.
Cum întârziată va califica și constituirea
pe 27 noiembrie curent a Convenției EuroUnioniste, la care și-au anunțat aderarea 17
grupări și partide și al cărei obiectiv este de
a consolida forțele unioniste pe o listă unică
în alegerile parlamentare din anul viitor. Dar
și se va întreba dacă nu cumva este inspirată
chiar de coordonatorul actualei guvernări,
ca să mai rupă din voturile partidelor de
dreapta. E adevărat sau nu, va arăta timpul.
De ceea ce însă ar fi să ne întrebăm ziua azi
este dacă nu ar fi mai bine ca să pună umărul
la Unirea celor două maluri și ceilalți lideri
politici din vârful piramidei, decât să meargă
în vizite la București cu mâna întinsă după
„un ajutor mai puternic”.
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SIRIA

CONFLICT COMPLICAT, CU CINCI ARMATE PE TEREN
R

usia suscită neliniști în Israel prin decizia de a livra Siriei dispozitive antiaeriene
sofisticate, constată Matei Vișniec pentru RFI. Israelul avertizează Moscova că
în întreaga regiune consecinţele acestei decizii riscă să fie nefaste. Vladimir Putin pare
să fie însă convins că Israelul este vinovat de doborârea, pe 17 septembrie 2018, a
unui avion de recunoaștere rus și de moartea celor 15 ocupanţi ai acestuia. Tensiunile
dintre Rusia și Israel pun încă o dată în evidenţă complexitatea conflictului din Siria.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploiestii.ro

R

eluând firul evenimentelor, aproape
că avem de-a face cu un scenariu
de film de război în care se amestecă
eventual și James Bood. Sau poate că e un
joc electronic. Nu e glumă, s-ar putea ca
cele patru avioane de vânătoare israeliene
aflate în plină misiune să se fi „ascuns” sub
avionul rus, pentru a se proteja de bateriile
antiaeriene siriene. Ceea ce face că sirienii
au distrus un avion aliat, deși intenţia lor era
de a atinge aparatele israeliene.
Cineva a fost ridiculizat în acest context
și nu este exclus ca Putin să se fi simţit în
această situaţie. De unde și iritarea sa și
anunţul imediat că, peste două săptămâni,
armata siriană va primi baterii antiaeriene

de tip 5-300. Baterii care ar fi trebuit să
ajungă în mâinile armatei siriene încă din
2010, dar Israelul s-a opus până acum, iar
Moscova a fost sensibilă la argumentele lui
Netanyahu. Acum însă ceva pare să se fi
destrămat în materie de încredere între ruși
și israelieni.
Statele Unite dezavuează decizia Rusiei
și consideră că Bashar al-Assad va fi și mai
greu de adus la masa negocierilor, dacă va
dispune de arme sofisticate. Iar Israelul
avertizează că-și va apăra în continuare
interesele în regiune.
Un comentator al Agenţiei France Presse
(AFP) consideră că războiul izbucnit în
Siria în 2011 a devenit, cu fiecare an, tot

ANUNŢURI DE
NUNTĂ ÎN SPAŢIU

C

erul nu mai este limita pentru îndrăgostiţii
care se gândesc la moduri neobișnuite de
a-și comemora nunta, iar o companie japoneză
se ocupă de acest lucru, informează The Straits
Times, care citează AFP.
arspace, cu sediul în orașul Tsukuba, în
apropiere de Tokio, a introdus un nou
serviciu în parteneriat cu un hotel popular în ceea
ce privește petrecerile de nuntă.
entru 270 de dolari, cei care s-au căsătorit
la hotel își vor putea grava numele și își pot
alege elementele de design pe o placă de titan care
va fi încărcată cu un mic satelit.
atelitul va fi dus la Staţia Spaţială
Internaţională, pe o navă de aprovizionare,
iar apoi va fi eliberat de astronauţi.
atelitul va fi lansat abia anul viitor, dar
compania va începe deja să ia comenzi.
Deși iubirea lor poate dura pentru totdeauna, nu
e și cazul plăcilor comemorative. Sateliţii vor sta
în spaţiu doi ani, iar apoi vor arde la intrarea în
atmosferă.

complex a implicat tot mai multe
mai complex,
forţe, iar protagoniștii au luat uneori decizii
contradictorii. „Astăzi cinci armate sunt
prezente în Siria, iar recentele incidente
demonstrează că riscul unui război regional
este real”, a declarat ministrul francez de
externe, Jean-Yves Le Drian, citat de AFP.
Până acum a funcţionat relativ bine
mecanismul imaginat în 2015 de Rusia
și Israel, pentru ca forţele lor să nu intre

„DACĂ DORIM SĂ CÂŞTIGĂM,
TREBUIE SĂ FIM MAI BUNI”

W

P

S
S

P

reședintele rus Vladimir
Putin a declarat că toate
companiile ruse trebuie să
fie pregătite în orice moment
pentru a acoperi nevoile
existente pe timp de război.
Liderul rus a făcut

comentariile în cadrul unei
întâlniri cu lideri militari
mondiali în staţiunea rusă
Soci. Remarcile au fost făcute
la o zi după ce președintele rus
a precizat că ţara sa ar trebui
să-și propună să depășească

Occidentul în ceea ce privește
tehnologia militară: „Dacă
dorim să câștigăm, trebuie să
fim mai buni”.
La întâlnirea respectivă,
Putin a adăugat: „Abilitatea
economiei noastre de a crește
producţia
și serviciile militare
p
în orice moment este unul
dintre cele mai importante
aspecte ale securităţii militare.
În acest sens, toate companiile
strategice, precum și cele care
operează la scară mare, ar
trebui să fie pregătite, indiferent
cine le deţine.”
Afirmaţiile președintelui
Putin au fost citate de ziarul
The Independent.

CONDAMNAT ÎN URMA APARIŢIILOR
PE REŢELELE DE SOCIALIZARE

I

mamul Mundhir Abdallah, care
oficiază în moscheea Masjid
Al-Faruq din cartierul Norrebro în
Copenhaga, fusese menţionat în trecut
de presa daneză pentru presupusa
sa afinitate cu islamismul radical. La
rugăciunea de vineri (în 31 martie
a.c.), imamul a citat un hadith (mesaj al
profetului Mohamed) în care se spune
că „ziua judecăţii va veni numai atunci
când musulmanii îi vor combate și ucide
pe evrei”. „Evreii se ascund în spatele
stâncilor și copacilor, dar arborii și stâncile

conflict
în confl
ict în zona siriană și pentru
reducerea activităţilor militare în regiune.
Însă distrugerea avionului rus pune în
evidenţă fragilitatea mecanismului. Practic,
arată France Presse, Israelul este în război
împotriva Siriei și distruge tot ceea ce i
se pare important, pentru ca membrii
Hezbollah și iranienii să nu-și întărească
poziţiile pe teritoriul sirian.

vor spune: „O, musulman, servitor al lui
Allah, este un evreu în spatele meu, vino
și ucide-l!”,a spus imamul în continuare,
informează Agerpres. Predica sa a fost
tradusă din limba arabă în engleză de
către institutul american Middle East
Media Research Institute (MEMR)
dintr-o înregistrare video de pe Youtube.,
Aceasta este prima oară când o astfel de
procedură este angajată în Danemarca
de la intrarea în vigoare în ianuarie 2017
a unei dispoziţii penale care pedepsește
apelul la ură și crimă în exercitarea
rreligiei. „Apelul
la uciderea unui
ggrup etnic a fost
întotdeauna
în
ilegal, dar acum
il
aavem o lege care
îi vizează în
mod special pe
m
ccei care predică
ura”, a comentat
u
magistrata
m
parchetului Eva
p
Ronne într-un
R
ccomunicat.

Data procesului împotriva imamului,
care va fi judecat și pentru rasism, nu a
fost încă stabilită; el riscă până la trei ani
de închisoare. Președintele comunităţii
evreiești din Danemarca, Dan Rosenberg
Asmussen, a salutat inculparea imamului,
declarând că „nu există nicio îndoială cu
privire la intenţiile sale”. Potrivit postului
public de radio DR, autorul atentatelor
comise la 14 februarie 2015 în Danemarca,
Omar al-Hussein, vizitase moscheea
Al-Faruq cu o zi înainte. Acest danez de
origine palestiniană care a depus jurământ
de credinţă grupării jihadiste Statul
Islamic, a deschis focul asupra unui centru
cultural din Copenhaga, unde avea loc o
conferinţă despre libertatea de exprimare
ucigând un cineast, apoi împușcând un
credincios evreu în faţa unei sinagogi
înainte de a fi ucis de poliţie. Danemarca
a publicat în mai 2017 o listă neagră cu
șase străini acuzaţi de predicarea urii –
cinci predicatori musulmani și un pastor
evanghelic islamofob – care au interdicţie
de intrare pe teritoriul danez pentru doi
ani, interdicţie ce poate fi reînnoită.

Cheltuielile militare au
scăzut în mare parte pe durata
anilor 90, dar, începând cu
anul 2000, Rusia și-a mărit
masiv
bugetul
apărării.
Bugetul cheltuit pentru forţele
armate rusești a crescut mai
mult de două ori în perioada
2000-2004 și a crescut chiar
mai rapid în ultimii câţiva ani.
Acum, Rusia ocupă locul trei,
după SUA și China, în privinţa
cheltuielilor militare.
Kremlinul se laudă acum
cu regimente de tancuri de
ultimă generaţie, rachete
nucleare de generaţie nouă și
în curând va avea bombardiere
supersonice.

SUD-COREENII
MERG CU
MÂNCAREA DUPĂ
EI, ÎN AFARA ŢĂRII

Mai mult de jumătate dintre sud-coreenii care
călătoresc în afara ţării își iau cu ei mâncare de acasă,
precum tăiţei instant și condimente, conform unui
sondaj citat de agenţia Yonhap.
Aceasta arată că 33% dintre respondenţi nu sunt
prea încântaţi de mâncarea străină, urmat de 30%
care spun că iau mâncare coreeană pentru tovarășii
de călătorie.
28% dintre respondenţi au spus că au tăiţei instant,
urmat de „gochujang” sau pastă iute de chilii, cu 21%.
De asemenea 12% dintre ei își împachetează și un vas
cu faimosul kimchi picant fermentat.
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PRO PRAHOVA, CU STRUCTURI
SPORTIVE JUVENILE, STRĂLUCITOARE…
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ÎNOT
Clubul Sportiv Școlar Ploiești.
Junioara Clara Spânu (15 ani), de la
CSȘ Ploiești (antrenor emerit prof.

cadrul căruia au cucerit 13 medalii
(3 aur, 6 argint, 4 bronz).
În prim plan s-au aflat
gimnastele Miruna Ciocârlan
– aur la individual compus și

– Alexandru Picioruș, Cătălin
Ciauș, Edmond Alexandru, Iulian
Ghinescu, Tiberiu Vîju.
Clubul Sportiv Barracuda
Câmpina – Înotătorul Darius

Toma
Miriţescu,
Catedră
T
Mi
iţ
ȘȘeff C
t d ă ÎÎnott –
prof. Graţiela Marin) a strălucit la
Campionatul României („Seniori”,
„Tineret”, „Juniori” / Miercurea
Ciuc / Bazin 25 m / 22-25.XI.2018),
în cadrul căruia a cucerit 8 medalii
(4 aur, 3 argint, 1 bronz), în cele
trei eșaloane de vârstă. Clara
Spânu a triumfat în proba de 800
m (9:03.54) în care a devenit triplă
Campioană a României (Seniori,
Tineret, Juniori), iar proba de
400 m i-a adus a patra medalie de
aur și titlul naţional aferent (J),
cât și o medalie de argint (T), iar
timpul înregistrat (4:26.3 minute)
a fost evaluat cu 686p, drept a treia
performanţă naţională a juniorilor
la Miercurea Ciuc, Celelalte
medalii cucerite: argint (J) și bronz
(T) în proba de 200 m liber și argint
(J) la 200 m fluture.
În luptă pentru medalii s-au aflat
și ceilalţi colegi de la CSȘ Ploiești

Coman (11 ani) de la CS
Barracuda Câmpina (antrenor
prof. Gabriel Cojocaru) a triumfat
la Campionatul României de Înot
Paliatlon (Bacău, 17-18.XI.2018)
cucerind la categoria sa de vârstă
6 medalii (3 aur, 2 argint, 1 bronz)
și stabilind trei noi recorduri ale
României. Aur (și noile recorduri)
în probele de 50 m și 200 m liber
și în cea de 50 m bras, argint la 50
m fluture și 200 m mixt și bronz la
50 m spate.
GIMNASTICA RITMICĂ
Clubul Sportiv Municipal
Ploiești
* Junioarele Denisa
Stoian și Miruna Ciocârlan și
prejunioarele Gabriela Constantin
și Sabina Enache, de la CSM Ploiești
(antrenoare coordonatoare Liliana
Băescu, antrenoare Simona Puiu),
au participat cu succes la Turneul
Internaţional Slovenian Challenge
(Ljublijana, 11-12.XI.2018), în

Prestigioase cadre didactice de la CSŞ Ploieşti,
de azi şi de ieri…

U

na
din
structurile
sportive școlare de elită
ale Prahovei și României și-a
aniversat 65 de ani de existenţă.
În decursul anilor „Școala
Sportivă de Elevi” Ploiești
(înfiinţată în 1953), ulterior
transformată în „Clubul Sportiv
Școlar” Ploiești (1993), prin și
din cei de la „catedrele sportive”
sau care s-au aflat temporar „în
bănci” la diferite sporturi, a dat
Prahovei, României, și de ce
nu „Lumii” glorii sportive, sau
înalte personalităţi.
Maestra Emerită a Sportului
Tamara Costache (temporar
la SSE, CSȘ, Petrolul Ploiești)

a dobândit „Laurii
Laurii Mondiali”
la Înot, cu Record Mondial,
mândrie
a
Prahovei
și
României, iar prof. dr. H.C. –
Antrenor Emerit Octavian Bellu
(„elev” al profesorilor Nina și
Gh. Mătușa și Gh. Baizat „la
gimnastică”, ultimul și director
SSE…), declarat de World
Records Academy drept „cel mai
de succes antrenor al lumii, cu
gimnastele de aur ale României.
Tot „spaţiul” ediţiei nu ne-ar
ajunge pentru „Cuvintele inimii”
cuvenite marilor sportivi și
oameni, legaţi cât de puţin și de
structura sportivă aniversată…
Subiectiv, o admiraţie aparte,

Darius Coman

Imagine: cscberceni

Imagine: csm.ploiesti

Gimnastele de la CSM Ploieşti şi antrenoarele lor

Ștefania Puiu (n.
2006),
Rebeca
Mihai (n. 2007),
Antonia Niţă (n,.
2009, două de aur,

CSC Berceni, badminton, medaliaţii de la
Timişoara
Denisaa Stoian – aur atât în proba
– minge cât și la panglică. * În
Cupa României (Sala Unirea din
Dobroiești, Ilfov, 14, 15.XI.2018)
CSM Ploiești a fost reprezentat
cu onoare de junioarele Miruna
Ciocârlan (argint la individual
compus), Denisa Stoian (bronz)
respectiv Gabriela Constantin
și Sabina Enache (argint la
prejunioare) * Gimnastele de la
CSM Ploiești – Sabina Enache și
Anisia Dragon (ambele născute
în 2006) au fost selecţionate
în Centrul Naţional Olimpic
pentru Juniori de la Arad. *
Competiţia naţională „Daco
Sport” (Sala Apollo București,
25.XI.2018) a prilejuit celor mai
„tinere” gimnaste de la CSM
Ploiești, pregătite de antrenoarele
Liliana Băescu și Simona Puiu,
să cucerească 10 medalii (5 aur, 4
argint, 1 bronz).
Medalii de aur au cucerit

CLUBUL
SPORTIV
ŞCOLAR
PLOIEŞTI,
„65”…
u
unor apropiaţi sufletului
m
meu – profesorii Florin
șși Maria Andrei (primul
m
multimedaliat
mondial
la „maratonul de 100 km…),
Mircea și Liliana Anton (primul,
emerit, în handbalul lor de-o
viaţă…), pentru cei din lumea
baschetului, care ne-au produs
mari bucurii, cu profesorul
Ioan Dobrescu (fiul regretatului
doctor Ion Dobrescu – fost coleg
și mentor de rugby și sport…)
– temporar la vârful ierarhiei
sportive și olimpice naţionale…
Clubul
Sportiv
Școlar
Ploiești (director – prof. Silviu
Stănescu, director adjunct prof.
Doru Munteanu), o adevărată
„academie” de sport și de
viaţă… Și cât mai sus, mereu, pe
treptele performanţei!

la individual compus și la panglică,
panglică
dar și argint la coardă), Elena
Murărescu (n. 2009, aur, argint și
bronz), Maia Butnariu (n. 2007,
argint) și Teodora Aldea (n. 2010,
argint), au completat „recolta”…
În lupta sportivă ne-au mai
reprezentat onorant și gimnastele
Eva Popescu, Delia Stroe, Ingrid
Gavril, Alesia Croitoru.
BADMINTON
Clubul sportiv Comuna Berceni
Ca și la alte categorii de
vârstă juvenile, reprezentanţii
CSC
Berceni
(antrenor
Adrian Basarabeanu) au avut
o comportare foarte bună și
la Campionatul României de
Badminton U15 (Timișoara –
Sala de Sport a Universităţii de
Vest, 16-18.XI.2018). cea mai
strălucitoare medalie, cea de „aur”,
a cucerit-o Dinu Pandele, care în
pereche cu Andrei Coman de la

Clara Spânu,

București
CSȘ 6 B
u
ucurești și-a
și a adjudecat
proba de dublu. Dinu Pandele
cu „aur” 2018” și Campion al
României U15, ca și fraţii săi Luca
Pandele la U13 și Matei Pandele
la U9, în competiţii anterioare,
au produs bucurii „comunităţii”
și bineînţeles părinţilor (Marian
Pandele și Cosmina Pandele –
Primar de Berceni…). Mai mult,
CSC Berceni, structură sportivă
rurală, de frunte în Prahova, în
disputele sportive de la Timișoara,
cu puternicele cluburi din marile
orașe ale României, a cucerit
medalii, în toate probele de
concurs…
În proba de simplu, Ioana
Văcariu a cucerit argintul, iar
colega sa de la CSC Berceni –
Denisa Muscalu – bronzul, apoi
la dublu, pentru același club,
Luca Pandele (la o categorie –
U15, superioară vârstei sale…) în
pereche cu Albert Constantinof –
CSȘ 4 București a cucerit argintul,
și bronz, la mixt, cu colega de
club Andreea Vlăsceanu, dar și
alte medalii prin Dinu Pandele
– bronz la simplu, dar și la mixt,
cu Ioana Văcariu, ca și Denisa
Muscalu – bronz la dublu, în
pereche cu Denisa Foca, de la CSȘ
6 București…
O „recoltă” bogată, care se
adaugă celorlalte reușite interne și
internaţionale…

VICTORIE MARE, LA
GHERMĂNEŞTI…

„Lupii” din tribună şi de pe gazon, fericiţi
de Ziua României…
Fotbal
Liga
2,
Etapa
20 (Prima a returului / Stadion
Voinţa Ghermănești, Snagov, Ilfov /
1.XII.2018): * Sportul Snagov – FC
Petrolul Ploiești 0-1 (0-1). Marcator:
Alexandru Saim Tudor (7).
Petrolul (antrenor interimar,
Mugurel Cornăţeanu): Bolboașă –
Olaru, Plămadă, Cazan, Ţigănașu
– Cruceru (60 Antoche), Ghinga - ,
Saim Tudor, Marinescu (cpt), Grecu
(89 Ţicu) – Herea. * Fără îndoială,
victorie mare, pentru că formaţia
gazdă era prima, în eșalonul doi al
fotbalului românesc în care, printre
cele douăzeci de combatante se află și
patru Campioane ale României, cu 16
titluri naţionale adjudecate…

* În clasament, după această etapă
(cu unele rezultate favorabile „Lupilor
Galbeni”), în frunte s-au detașat:
Chindia Târgoviște 44p, Sportul Snagov
43p, Academica Clinceni 42p, FC
Petrolul Ploiești 42p, Universitatea Cluj
Napoca 38p, FC Argeș Pitești 38p …
* În etapa viitoare (a 21-a), a doua
a turului, ultima din 2018, a acestui
eșalon (Liga 2), duminică, 8.XII.2018,
de la ora 12.00, pe Stadionul „Ilie Oană”
din Ploiești este programat jocul: FC
Petrolul Ploiești – CS Balotești. Mult
dorita victorie petrolistă, cât și alte
rezultate fotbalistice echipei noastre,
poate propulsa Petrolul, chiar și pe
primul loc…
Hai Petrolul!

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%, la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

0372.032.313
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Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel, nu lucrăm
decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

